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Тырпулпа коллективисатси праҫнӗкӗпе пукрав праҫнӗкӗ пӗр кун килеҫҫӗ...
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С у х а л н ӑ  п р е т ҫ е т а т т ӗ л .
Иӑвӑр канверт. Хулӑн. АтрЗсӗ катаранах илонлӗя 

шӑранса выртат:
«Ҫукҫыриа йалӗ. Вӑрҫӑллӑ турӑсӑрсен сойусӗ йа- 

|еВкквн претҫетаттӗлне».
Канвврҫӗн нкб йенӗн^ҫе те нуштӑра ларакаксвм пус- 

нӑ пи^ҫетсемпе штемппӗлсем, тата темӗскер алӑпа ҫыр- 
са палӑ тунисем. Вӑл палӑсеи тӑрӑх, ку канвврт пит 
нумай вырӑнтан-вырӑна куҫса ҫӳрени палӑра!?. Ҫукҫыр- 
ма йалне вӑд пӗре мар, теииҫе хут та ҫитяӗ. Ан^вах 
ҫитсессӗнех «атрӗсӗн^ве кӑтартнӑ ҫын кунта пурӑнмасЬ 
тесе кайала района йанӑ, районран каялех Ҫукҫырма 
йалне... ,Првтҫетаттӗл Ҫукҫырма йадӗв^бзх пурӑна?* 
хенӗ ӗнтӗ районрисем.

Халӗ ӗнтӗ канвер^вӗ Ҫувҫырма йалсовет претҫетат- 
тӗлӗ сӗтелли ҫин^е вырта^.

— Тупас пула? савӑн ку канвертӑн атрӗсӗ ҫин̂ ба 
кӑтартнӑ ҫынна, Санӑн тупкалла, мӗншӗн тесен есӗ 
йалсовет претҫетаттӗлӗ. Ху тупайиасан йалиополниттӗл- 
сене шырама йар. Вӗсем тв гупаймасан укӑлросӑска 
•{ӗн. Пурӗпӗрех санӑн ҫак хута атрӗсӗн^е кӑтартнӑ 
ҫынва тыттармаллах. Есӗ влаҫ. Влаҫӑя пуштӑпа теле- 
краф ӗҫне кирлӗ {ухне пудӑшусем памалла, тенӗ ӑна 
пуштӑ уйрӑм пуҫдӑхӗ канвертне тытгарса.

— Хм1.. Хӑйаиат! Аҫтаа тупасха турӑсӑрсен йа- 
|ейЕки претҫетаттӗлне? Пури вара пирӗн ун пек йа- 
{ейккӑ? Хӑҫан суйланӑши епӗр ӑна?—тесе пит тарӑ- 
нӑн шухӑшласа ларнӑ претҫетаттӗл.

Шухӑшланӑ-шухӑшланӑ, ан^ах усси пулайман. Иа- 
{ейккӑ п^ровӗн претҫетагтӗдӗ камне унӑн пуҫӗ нпйеп- 
лэ те аса илеймен.

Комсомол йа^ейвЕин^ен кайса ыйтнӑ, унта та пӗ- 
лекенсем пулкан. Аптрал!

— Шуйттанла йапала! Ахал> те ӗҫсем нумзй. Тата 
пуштӑ ӗҫӗпе аппалан!.. тесе тарӑхнӑ претҫегатгӗл.

Претҫетаттӗд канвер^ӗ ҫине икӗ шур куҫӗпе пӑхса 
ванӗ тарӑхЕипе. Канвер^ӗ ҫив{н пиҫе^ӗсем куҫӗсене 
иӑ^-мӑ^ хупса тӑрӑхланӑннах туйӑнса кайвӑ претҫе- 
таттӗде...

— Ей, манас пула^ ку кзнверт пурри ҫизҫен, тенЗ 
8улашкия{ен претҫетаттӗл.—Манмасан май килмест...

Кӗнселере йалисполниттӗл хашкаса пырса кӗпӗ:
— Нйҫта та ҫук, тевӗ вӑд адлисене ик йенедле 

сарса.
— Мӗн ҫук?—ыйтнӑ претҫотатгӗл.
— Турӑсӑрсен йа^ейкки претҫетаттӗлӗ.
— ^фу! Мӗнле апла!.. Ҫухалнӑ шго^? 'Ҫирлени, 

вилни, тарни?
— Ҫук, аха^ ҫук...
Ҫавӑ пулнӑ ӗнтӗ претҫетатгӗлӗя лӑплапасси. Иал- 

исполниттӗд тухса кайсая, вӑл калдӗ-маллӗ уткаласа 
шухӑша кайса {ылай^еп ҫӳренӗ хыҫҫӑн, сӗтел патне 
ианӑ та канверта {арр! ҫбтсе ӑшӗн^и ҫыруне туртса 
кӑларнӑ.

Канверт 5шӗн{вн турӑсӑрсеа райоври сове{ӗ ҫураки 
камппанин^е мӗнле ӗҫлесси ҫинҫен йанӑ пысӑк ИЕСхрук- 
слсем йӑваланса тухнӑ.

Претҫетаттӗл {ӳре^ерен пӑхнӑ та, тулта ҫӑмӑр ҫу- 
нӑ, кӗрти вӗтӗ ҫӑмӑр.

— Хм! тснӗ претҫетаттӗл,—тин ҫырзҫҫб уя ҫанҫен...
Аи^ах хуҫӗ мӗнле-мӗнле ҫапкалаяса ҫӳренине аса

идсен урӑхларах шухӑшданӑ, лӑалаянӑ пек пулнӑ.
—  Нта! Кивелнб пулсан та, иьструксире кӑтартни- 

сене кӗраки камапаЕЕв^в те тума пула!?. Халб, кӗракя 
камппаЕи калде* иртнб тв бнтб... Ҫапах та  ку инструк-

сисем ҫин^ен турӑсӑрсен йа^ейкки претҫетатхӗдӗн п5д- 
меллех унӑн. Пӗлме кирлӗ...

Претҫетаттӗл каллех шухӑша кайа¥. Кӑшгах аса 
килнӗ пек пулса кайа¥ турӑсӑрсен йа^ейкки уҫнӑ {ух- 
нехисем. Уҫнӑ {ухне вӑл темӗскер ҫицрн тухса кала- 
вӑ пек. Пухура камсем пулни, кама суйланн тем ҫул 
тӑрӑшсан та аса килеймесг.

Сасартӑк претҫетаттӗлӗн пуҫне пӗр шухӑш кӗтиен 
ҫӗртен пырса кӗнӗ. Ҫекрехтарне {ӗннӗ те вӑл ҫапяа 
приккас панӑ:

— Халех турӑсӑрсен районри советне ҫыру йар. 
«Ҫапла, ҫапла, пайан» те, тӗн сӗрӗмӗ ҫин^ен токдат 
туиа кайсан, пнрӗя турӑсӑрсен йа^ейккик прегҫетат- 
тӗдне вӑрӑ-хурахсем тааӑяса вӗлернӗ те.,.—тенӗ.

— Аала пулма пултарайиас¥... мӗн тума суйас... 
тенӗ те ҫекреттарӗ, ан^ах претҫетаттӗл хушнине ту- 
маллах пулнӑ.

— Халӗ ӗнтӗ аран-аран пӗлетпӗр турӑсӑрсен йа- 
{ейкки претҫетатгӗлӗн хушаматне, тенӗ савӑнса прет- 
ҫегаттӗл.

Тепӗр ернерен районран ответ пырса ҫитнӗ. Иа- 
лӗҫтӑвком претҫетаттӗлӗ васкаса канвертне ҫӗтнӗ те, 
вулаиа тытӑннӑ. Ан^ах вуланӑ ҫӗртвх аллисен {ӗтре- 
кеае йерсе кайнӑ, хӑӑ шуралнӑ.

Ҫырура акӑ мӗн ҫырнӑ мӗн (районрисем):
„Турӑсӑрсея районри совв^ӗ хӑйӗн Ҫукҫырма йа- 

лӗн^й йа^вйЕкӑ претҫетатгӗлӗ Иван Петров вяднӗшӗя 
хуйхӑра^. Вилнӗ Иван Петров вырӑняе, претҫегапбл 
пулма, урӑх ҫынна суйлама хуша¥...“ тенӗ.

— Хм! Иван Петров?! Хамах... Турӑсӑрсен йа^ейа- 
ки пӳровӗн претҫегаттӗлӗ хамах пуднӑ! Вилаӗ , 1ерӗа. 
Ак, тӑмаша! Мӗн калӗҫ ӗнтӗ райоярисем?..

Шапӑр! тухса тулнӑ хура тар претҫетаттӗлӗн 
ҫвне...

* *
Ҫукҫнрма йалӗнвя турӑсӑрсеа! Тфу! Ан айӑплӑрах, 

вулакавсем! Ун пек турӑсӑрсем ҫук! Ҫукҫырма йалӗ те 
ҫук. Ан{ах Ҫукҫыриа йалӗн{н турӑсӑрсен йа^ейккнн- 
■ҫен инҫех кайайман йа^вйккӑсем пурах пврӗн турӑ- 
сйроен орканксатсинБе. Иӗрре мар, темиҫв те пулӗ.

■5лвн.

Йа-^ҫейккӑ ^ленӗ вилсен.
— Хригтун Ваҫли ниЛБӗ.
— Вилнӗ?! Мӗнле апла? Ара вӑл 6 уйӑх {лснски 

всвос тӳлемев{{б... вяли${еа илсе йудмалдв{{ӗ.
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Ш у п а ш к а р  к ӑ т а р т н и .
Ирхи кӗрен мӑнтӑр питлӗ хӗвел инҫетри вӑр- 

ман урлӑ ӑйхӑллӑ куҫӗсемпе -5армакласа пӑхма пуҫ- 
ланӑ ҫӗре, Ваҫли 'йӗриклетекен урапине кӳлсе кил- 
тен тухрӗ. Урапз ҫинв вӑл пилбк пӑт сӗлӗ хунӑ. Пӑта 
илмелле Ш упашкара, тимӗр пӑта, сӗлӗ укҫипе.

Ваҫли^ вут-кӑвартан хӑраман ҫуртйӗр тӑвакан 
йулташлӑх претҫетаттӗлӗ. Ку йулташлӑх, ҫак ҫура 
ҫуралнӑскер, кипке ӑшӗн^ен тухайман-ха, патша- 
лӑх оркӑнӗсем пулӑшнипе вӑй илет. Апла пулин 
те 30 пин ытларах кирпӗ^ хӑй вӑйӗпе ҫапса тул- 
тар^ӗ. Кирпӗ^не хӗртмелле (калит тумалла). Лупас 
кирлӗ, лупас ҫине^ витме хӑма кирлӗ, хӑмине ҫап- 
ма пӑга кирлӗ. Пӑта тени йалга ҫук, ӑна сӑмакун 
пек килте тумалла мар. Ҫавӑнпа Ваҫли Щ упашкар 
ҫулӗ тӑрӑх лакӑм-сӗкӗмлӗ ҫулпа урапа ҫин5 е сил- 
ленсе ларса пырат.

Ҫул ҫин^е (35 ҫухрӑм кайнӑ хушӑра) темиҫе 
тӗслӗ шухӑш та пуҫа пырса арпа пек ҫаврӑнмал- 
лӑх вӑхӑт пур. Пулас пурнӑҫ паллисем Ваҫли 5 ун- 
не хаваслантараҫҫӗ.

Авӑ Ш упашкар та курӑн^ӗ. Кирпӗ^ савӑ^ӗсем 
хура пӗлӗт пек ҫӑра тӗтӗмпе мӑкӑрланаҫҫӗ. Ваҫли- 
сен пек улӑм витнисем мар, '5ус витнисем.

Ерех савӑ^ӗ те пӗлӗте тӗллекен хура ҫӳллӗ 
тӑрпш1т,ен тӗтӗм палкаса ларат. Вӑл шурӑ пӑс 
кӑларса мӗхӗрсе таврари сывлӑша сасӑпа йантрат- 
са^тӑ^ӗ. Хулана ҫитсе кӗнӗ 5 ух Ҫӗрпӳ мӑн ҫулӗпе 
шӑналӑкпа карнӑ урапа (ахтопус) ӗрӗхтерсе иртсе 
кайрӗ. Ваҫлин лаши ывӑннӑскер пулин те ӗрӗхсе 
■Бутах урапана салатса тӑка^^ӗ. Ан^ах Ваҫли (пӗ- 
лет хӑй лашине тыткалама!) хӑрах йен^и тилке- 
пине икӗ аллипе месерле выртсах шӑлӗсене ҫырт- 
са туртнӑ пирки, тайлӑк хӑма карта ҫине пырса 
тӑрӑнса 'варӑн^ӗ.

Хулана ҫитсен Ваҫли пур лапкасене, макаҫӑн- 
сене ҫитсе пӑта ыйтса ҫӳрерӗ. Ҫук. Пайторк кан- 
турне виҫӗ хут ҫитсен аран саветӑш-5ине тӗл 
пул^ӗ.

— Ҫук, епӗр план тӑрӑх ҫеҫ паратпӑр, терӗ 
вӑл Ваҫлийе.

Ваҫлин йулташлӑхӗ ҫур ҫулхискер план ҫине 
ура йарса пусайман ӗнтӗ вӑл.

Унтан тухсан Ваҫли ӗлӗк кула5 па кӑлпасси су- 
такан макаҫӑна, тата ашпа пулӑ макаҫӑнсене кӗрсе 
тухрӗ.^ Ҫук. Тул ҫӑнӑх сутакан (хутсемпе паракан) 
макаҫӑна кӗ^ӗ.

— Пӑта кирлӗ-б-йӗ те мана...
— Пӑта виҫӗ сурт пур, ан^ах правленирен 

расрешени илсе кил, терӗ пӗр прикаш ^ӑк.
— Тинех тупрӑмӗҫ, тесе савӑнӑҫлӑ шухӑшсемпе 

утрӗ Ваҫли правленийе.
Хӗвел кӑнтӑрла ҫитнӗ, Ваҫли ҫине шан^вӑксӑр 

кулса хӗртсе пӑхат. Ан^ах, апла пулин те кӗрхи 
сулхӑн шӑршӑ хӑйӗннех илет. Ирхи сулхӑнра тӑ- 
хӑинӑ тумтирпе кивӗ мулахай кӑнтӑрла та аптра- 
масЕ Правленийе ҫитнӗ ҫӗре, Ваҫлин ҫурӑмӗ ла^в- 
кам шыв пул^ӗ.

— Претҫетаттӗл нет, терӗ пӗр майра.
Ваҫли телейне прӗтҫетаттӗл нумайах тӑхтамарӗ, 

сехет ҫурӑран ҫитрӗ.
— 11ирӗн пӑта ҫук, ун пирки склата каймалла, 

терӗ вӑл.
Ваҫли Т)ӑвашсойус склатне ҫитрӗ.

Пӗр хресҫен патшалӑха тырӑ сутма кнлсея Т)ӑвашсойус склатӗн^и пра- 
каш-вӗксем тырӑ пухакан пувкт тӗлне пӗлме«.

— Епӗр пӗлместпӗр '^ӑваш сойус кантурне кай- 
са ыйт, терӗҫ прикаш^ӑксем.

'5ӑваш сойус кантурӗн^е Ваҫли кӑпинета аслӑ 
пуҫлӑхӗ патнех шыраса тупса кӗ^ӗ.

— Нет, терӗ пуҫлӑх.
— Мӗнле нет, прикаш^ӑксем пур терӗҫ...
— Апла пулсан та нет.
Тухрӗ Ваҫли ахалех. Унӑн умӗнье тата йури 

тенӗ пекех хӗрлӗ кирпӗ^ куписем куҫа ҫисе ла- 
раҫҫӗ (комун пай мун^ине йусама илсе пынӑскер).

— Пирӗн йулташлӑхӑн та ҫакӑнтан кайа мар 
хӗрлӗ кирпӗ^ пулмалла, ан^ах хӗртмелли лупас ҫине 
пӑтасӑр хӑма витме май ҫукки 5 арат. Ҫазнашкал 
шухӑшсемпе утса пынӑ ҫӗргех, Ваҫли пӗр алӑк 
ҫумӗн^е «ЕХИ кӑмиссариа-йӗн шалӑпӑ пӳровӗ» 
тесе ҫырнине курах кайрӗ. Кӗ^ӗ унта.

Пӗр минутран '^ӑваш сойус кӑпинетне телефон 
5 анкӑртатрӗ.

— Мӗн? Ҫук тетӗн. Макаҫӑнта пур теҫҫӗ, мӗн- 
ле? Тырӑ паракансене вал,.’5и тетӗн? Аха.

Вӑт, патшалӑха гырӑ сутакансене параҫҫӗ, терӗ 
шалӑпӑ пӳровӗн^и ҫын.

— Манӑн пилӗк пӑт тырӑ пур, сутмалла ҫавах, 
терӗ те Ваҫли каллех '^ӑваш сойус кӑпинетне 
■5упрӗ.

— Сайавлени кирлӗ, терӗ паҫӑрхи пуҫлӑх 
Ваҫли хут татӑк кӑларса па^^ӗ. Ун ҫине вара

«8 кило тимӗр пӑта отпуҫтит» тесе ресо/ьутси 
хурса Пел,ан... ал пусса паьӗ.

Ку хутпа Ваҫли копператтив правлеиине тата нкӗ 
хут ҫитрӗ. Претҫетаттӗл ҫук.

— Сирӗн пӑта тавраш  ҫук, пӗтнӗ, терӗ претҫе- 
таттӗл пырсан.

Ваҫлишӗн ку сӑмахсем супӑ% шывӗн^ьен вӗрсе 
хӑпартнӑ хӑмпӑ ҫурӑлнӑ пекех туйӑньӗҫ.

Иулашкиньен Ваҫлин пилӗк пӑт тырӑ сутмаллн 
ӗҫ йулнӑ Пасар саланнӑпа пӗрех.

— Тырӑ ӑҫта памалла кунта, тесе ыйтрӗ Ваҫли.
— Епӗр пӗлместпӗр, 'Р)ӑвашсойус склагне кай, 

терӗҫ.
Ваҫли склата ҫигрӗ.
—  П атш алӑха сутмалли ты рӑ ӑҫта илеҫҫӗ?
— Аҫта илеҫҫӗ-ха ҫавна, ей? тесе тӗлӗнсе ыйт- 

рӗ пӗри йулташӗньен. Уптан, ҫиь^ьас пӗлетпӗр, 
терӗ те телефон тӑрӑх шӑнкӑртатма тытӑн^ьӗ^

Виҫ-тӑват ҫӗре 8-мӗш номӗрне Ваҫли лайӑх ас- 
тӑват шӑнкӑртатса калаҫсан—ҫук, хул та ывӑн^ьӗ 
сана пула, пӗлместпӗр ,терӗ.

Тухрӗ Ваҫли склатран Хӗвел к аҫал р л а^  су- 
лӑннӑ, сайра пӗлӗтсем хушшине салхуллӑн пӑхаР.

— Сӗлӗ што.1,, сутатни? терӗ пӗр вырӑе
— Мӗн хак паратӑн?
— Полуь^вай, тенкӗ те ҫигмӗл пилӗк пус! 
Кплӗшрӗҫ.
Сӗлӗ сутнӑ хыҫҫӑн Ваҫлии урӑх ӗҫ йулмарӗ. 

Пайанхи пек вӑл авӑп ҫапна ■ьухне те, кирпӗ^
тума тӑм ҫӑрнӑ ■ьухне те ывӑнман. Асӑнмалӑх вӑл 
Ш упашкар курьӗ. Елӗк пӗ^ӗккӗ ■ьухне ӑна вырг- 
мара ҫитӗннисем— Ш упашкар курас килети? теь^Бӗҫ. 
Курас кнлет тесеп, икӗ хӑлхаран тытса ҫӳлелле 
ҫӗкле^ыьӗҫ. Астӑват Ваҫли ун ■ьухиехине. Ан^ьах 
пайан ӑпа Ш упашкар тата вирлӗрех кӑтартрӗҫ.

У. Т.
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У К и.
Си1ен куҫа курӑнса килмвст, теҫҫӗ. '^ӑнах вӑл. Иал- 

совет ҫекреттарб Вӗҫ1ӗ Микке пайан кӗн^велвртен па- 
ҫӑрах тухоа тарасшӑн тапалана^, ан^ҫах нийепле те 
най килывст...

'Ҫорт пӗлети, тем пулнӑ халӑхне, Саран^ҫ^ва тудӑ 
ҫине тулнӑ пек йӑтӑнса пы^ҫӗҫ кӗн^бвлере. Пӗрри срук- 
■{вн налок т^дет, тепри интустрин 3 мӗш сайомне ҫы- 
рӑна^, виҫҫӗмӗш пӗлтӗрхи ссутӑ укҫине т^лесе татас- 
шӑн...

Миккен шатраллӑ ҫамки тӑрӑх паҫӑрах кӑвак шыв 
йухма пуҫланӑ, ха^ь вӑл хырӑмпа шуса пырса, кӑва- 
паран та айалалла анса карӗ... Еҫ ҫаплах пӗтмест. 
■Ҫун кӳтсе килнипе, Микке йӗп ҫин-бв ларнӑ пек пӑр- 
калавса лара¥.

— Вӑт, тухатмӑш халӑхӗ,—тет Микке хӑйне хай, 
шӑлве кӑ^ӑртаттарса,—надок тӳлеме вӗсене урӑх вӑ- 
хӑт пулман пек... Аҫа ҫаптӑрҫ^бӗ, киреметсене...

...Миккен кӗҫӗр хӑйӑсем ҫутнӑ тӗзелле У^ьки аш- 
шӗ патне кайса татӑклӑн калаҫиадла. Паративӑл хӗр- 
не, ай паиасҪ? Ик ерне ыайдӑ ӗнтӗ Мйкке ҫакӑн пар- 
ки асаплава?. Ниӑҫтан та ӗҫ тухмас?. Ҫӗрккаҫ ӑна 
У.%кв: «пыр, аттепе калаҫса татӑл*—терӗ. Ҫавӑнпа та 
Миккен '§асрах У^ькисем патне тапмалда. Ӑҫтан иай 
килтӗр йалзнах арӑмсӑр пурӑнсан. Авлаяао пулз^ вӗт.

■Ҫӑннине каласан, У:^ки ашшӗ усал ете». Комун- 
сене маркӑмӑш, тет. Хӑй 'взркӳ старӑстя пулнӑ май, 
хӗрне кавва уписаттӗлнӑ венветпе парасшӑн. Ҫак ӗн- 
тӗ—Микк(не ҫивӗв ҫӗҫӗ пекех туйӑна!'. Каккуй, унтан 
та ытларах. Темӗн шухӑшлавӑ та Миккв ун
ҫинвен, йулашкинввн ҫапах та, йаланах:

— Венвет тума... Ой, ни ни... Комсомол вӗт еп. 
Ҫӗр ҫӑиӑр, тем Еурӑэ... тенӗ.

Хав тр, криттантсисем ҫыроа ларнӑ ВУ̂  та, унӑя 
шухӑшӗ У^ки патӗввех вӗҫет.

— А... Пӗргепӗр вӑл ват кукар 'вӑзах хӗрне па- 
масан? Вара мӗв?

Ку шухӑш пуҫа ҫавӑрӑвса пырсан Макке кӑвака- 
ра?, симӗсленет... Хӑлхисем пиочер калстӑкӗ тӗслӗнеҫҫӗ. 
Вӗт У.%ки... тазрзра ҫук хӗр... Унӑн тутисем... сӑвӗ... 
пи^вӗ-вуҫӗ... ҫав тери.. илемлӗ...

Ҫапах—Микке ун пеккисеввен пит хӑракан кайӑ- 
ках мар. Аха.!врен мар пу;|) вӑл иртнӗ ҫӑварнвре пӗ?- 
Вен тӑватӑ Хырӑмай-касси каввисеве 'вӗпвӗр йун пу- 
ливвен хӗненӗ пу;ь.

— Ҫук, апла пулма пултараймас^,—тет Микке.— 
Кам пурха йалти каввйсеввен ман пек шалу ҫийекен? 
Кам хӗрлӗ сатгин кӗае тӑхӑааУ? Кам ҫулда, йармӑрк- 
Еӑсенве калушсеипе йӑлтӑртатгарса ҫӳрет?

— Епӗ!
Ҫапла хӑйяе хӑй дӑплантароан савӑнсах каДат 

вара.
...Сторӑш Лукка кӗввелерте ламппӑ ҫутрӗ. Халӑх 

Викас шӑршӑ та кӗмест, татах йышлааа^. Микке сив- 
ьбн тарласа карӗ. Ай, кайас пула^ҫке васрах... кайас 
пула¥...

— Еп ҫиввзс... Тула тухса кӗреи,—тврӗМикхе хӑ- 
йӗЕпе йунашарах ӑшӑпа пӑсланса ларакан претҫетат- 
тӗле, Кил хушшине вуиса тухрӗ те, хыҫадти вӗрлӗк 
алӑк виттӗр—анаталла вЗҫтервӗ-ӗ...

Темиҫе ҫухрӑм хушшн йытӑран тарнӑ мулкав пек 
пашкаса ҫитрӗ киле. Питне ҫурӗ, пӑтарая катан пир 
Х40Ш, хӗрлӗ саттин кӗпе идсе тӑхӑнвӗ те, ҫийедтен 
по¥(ашкӑпа туртса лартсан — темиҫе смксе тенӗ пек 
У.Внисвн урам алӑкб патне ҫитсе тӑвӗ.

—  К ӑрнт-кӑрнт-к5рнт... пат пат пат... тапа¥ в^рн-

Сываӑш ҫавӑрма темиҫе хутвен ^сӗрсе илвӗ. По^ 
^ашкине хытарвӗ, ывҫӑ туллин сӑмсине шӑнкартсз, 
хапха ҫуыне ҫавӑрса ҫапрӗ.

— Ну, кӗрес;.. Ах, мӗн пулӗши?..
'§упса кӗвӗ. Уфки вӑштах вӑланалла нӑрӑнвӗ.
— Килех, иртсе лар тӗпелелле,—терӗ ашшӗ.
Пырне темскер ланкнӑ пек туйӑннӑран, виҫҫӗ-тӑ-

ватгӑ ӳсӗрсен, малалла иртсе ларвӗ.
Пӗр минут иртрӗ. Иккӗ. Тӑваттӑ. Ҫиввӗ—
,Ах, мӗнрен пуҫласши?“
— Ну, мӗв?—терӗ трук У^кн ашшӗ.
— Нимех те мар та...
— А мӗн-ха?
— Увки... мӗ-мӗ мӗнле...
— Хӗр кадаҫма килтӗнвн каллех?
— Та-ха-тата...
— Мӗя таталаса ларатӑн? Каланӑ вӗх сана: вен- 

Вет тумаотӑн нулсан калаҫмастӑн та.
Ну, венвет тӑватна?
0Й1.. Мӗн пулвӗ пирӗн Миккене? Хӑй те оиоеймерб 

ӑна—У^ки ашшӗ уияе в®Р*УҪ^ввсэ ларса, мӗскӗнӗя 
ҫ^ледле пӑхрӗ.

— Мана йурамас¥... Комсомол... Ҫедсовет,.. 
Венветсӗрех пар... Е а  шалу идеп вӗт... Кам пур...

Сасартӑк ҫак вӑхӑтра вӑлантан ҫинҫе, кӗлеввери 
40 кратӑсли пек таса саспа пӑрҫа тӑкӑннӑ пек кулса 
йавӗ...

— Ха-ха-хи хи-хи...
У-Вки! Вӑл вӑлавтан вуиса тухса ҫӑвзр тулдин

Миккене:
— Ухмах!—терӗ те, тулалла тухса карӗ.
Ашшӗ Миккенв вӑркуҫҫаввви ҫӑпатипв пӗррех 

тапрӗ.
— Тӑр, тӑр! Иулашки хут кзлатӑп сана: венввт 

тусан—хӗр санӑн нула^ .̂ Атту—ан та шӑршлаоа ҫӳрв. 
Пшол! Тух!

...Урзм алӑкӗ патӗнве Микке вилайввбн пуҫа кӑзри 
ҫине пӑрахсз тӑвӗ... Нивушлӑ вара авдаама пудмас! 
кӑҫал та? Пӗлтӗр—пӗлтӗр ӗнмерӐ А авлааас килет 
вӗт. У-вхи—хӗрӗ те ытла перви соргтӑ уш.

— Ех, мӗя пудаУ, мӗн килеИ—терӗхе Микке, вы®' 
кине вӑяӑртаса, мӗнпур вӑйпа тӑвалда ӗрӗхтервӗ...

+♦ *
...Лӑпкӑ ыйхӑпа ҫывракан комоомол ҫекреттарӗ Х5- 

йар Ваҫукӗ вырӑн ҫинввн палП снксе тӑвӗ. Тахшия 
вӳревене ҫӗмӗрет кӑна, рывакпа ҫапа^ пудмзлла.

— Мӗн, кам, ма, мӗншӗн?— аӑшкӑрса йавӗ вӑд.
— У-уҫ. Ваҫук, васрал!. ҫухӑра'^ ураиран така*.
Аяса кайакая йӗме хӑрах алляпе хӑпартказаса,

Ваҫук вуревсне уҫса пуҫне кӑларв?. Микке хашкасз 
тӑра^...

— Мӗн пулвӗ? Кам хӗвет?
— Нимвх те пулмаж та ха... герӗ Микке, кӑсйин^ев 

коисомол пилетне кӑларса.—На, ил ман пилета... ПошаД* 
стӑ комсомолгаа кӑлзрӑрввӗ иаяа... 'Ҫзсрах кӑларӑр- 
Тархасшӑн, тус пул...

Трук тӗлӗнсе кайянпе Ваҫук пуҫӑ йадг! ҫӗклен|в 
те, кантӑк в^акӑр-р... турӗ.

— Ой, пуҫа... М» тухагӑн-ха? Ах, тур, мӗа ву.' 
мӑкӑртатса илвӗ Ваҫук, анва^х вӑл мӗя те пулин ӑя- 
данса илввввн Микко ҫухалаӑ та... Ҫӗрӗне ҫывӑрмарв 
вара Ваҫук. Мӗн пулниае нийепле те ӑвланьймас^" 
Кӑдарӑр та кӑларӑр, тет кӑна.

— Ну, каламастӑн тӑк—йытӑ пуҫ те кӑлармас!’ 
пӑр,— кӑшкӑрса йавӗ Вавук, вышнине сӗгел ҫине ҫаВ' 
са.—Кала луввӑ!

Тинех хӑраса ӳкрӗ Мвкке.
— Авланатӑп... Веяветтсӗр хӗр памаҫҫӗ... Тар-
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хасшӑя... И тата коисомодтан тухнӑ тесе справакӑ 
аарӑр... ,

Асдати аятвӑ пек ахӑрса йа̂ дӑ пуро.
— Шел, вӑдарас...
— Справкки ху^ стариккине кӑтартма кардб бнтб...
— Хо-хо-хо!..
— Хи-хи-хи...
— Хе хе-хв...
...Адла ссравккӑ илсен, Микке карттусне манса хӑ- 

варсах У^кисвм патне вбҫрӗ. (Ах, 'ҫӗри, 'ҫӗри мӗнле 
савӑнӑҫлӑн пантлатнине пблес^б сирбн!).

— Ну, коттовӑ... терӗ У^ки ашшӗ патне пырса 
тӑрса.

— Мӗн коттовӑ?
— Вен^вех тума. Комсомолтан тухрӑм. Еяенместӗн 

пулсан—ак справккӑ сана. Иурийех илтӗн!
(Б-е, ха^ь Микке пи-итӗ хӑйуллӑн калаҫаН).
— У.^кн ҫук вӗт,—терӗ ашшӗ.
— Аҫта?
— Аппӑшӗ патне пайан ирех пасара кайакансенпе 

тухса карӗ.
— Хӑҫан килет-хз?... Мӗнле апла... (Сасси |?трет...)
— Килет пу.15. Кӗт.

*
кун.. Ерне... Вунӑ куя..Кӗтет Микке. Виҫ 

Тавӑрӑнмас¥ У^ки.
Микке хуйхӑра^. Унта кулаҫҫӗ. Микке ӗҫме пуҫ- 

дарӗ. Ӑна бҫлеменшӗн ҫекреттартен сирпӗтрӗҫ. (Пета

вӗт ха.1(хи халӑхпа, ҫын хуйхине те ӑнланасшӑн мар).
Ик уйӑх майлӑ иртсен тин... У^ьки килнӗ тенӗ сас 

илтӗи^^ӗ йалта.
Микке ҫав самантрах вӗсеи патнв '{упса карӗ те...
0x1 Ох! Ох!
У^Ьки килхушшиа^бв тӑракаи лав ҫине йапалаоем 

тултара!'. Ашшӗ те ҫавӑнтах, тата тепре палламан ҫыя 
пур. Хӑйсем хушшив-ае шакӑлтатса ҫеҫ калаҫаҫҫӗ.

— Ман килес!—терӗ Микке, ураи алӑкӗа^ен кӗрое 
тӑреа.

— Е-е, авалхи ка̂ ҫ̂ бӑ, килех, килех... терЗ У^ки, 
хӗрдӗ тутрнне тӳрлеткедесе.—Мӗнле пурнаа? У.^кн аш- 
шӗ Микке ҫине пӑхса кулса йа^ӗ.

— У.^ки ка̂ ҫ̂ да кайнӑ вӗг, шӗвӗрӗлсе йултӑн...
— Кӑ... кӑ... Кама?!—•
— Сан пек тӑм пуҫа мар ӗнгӗ.
Миккв Удки ҫунне хӑйусӑрӑн пырса тӑдӗ те:
— Кака карӑвке-е?., терӗ.
— Комун пуҫлӑхне... Саа аек мар адам, вӑл.., 

Пурнӑҫ та унта, айтарух. Хад машшансемпе авӑн ҫап- 
рӑмӑр та... ытарма ҫук, аван...

Микке пуҫне усрӗ. Сасои—виляӗ ҫынӑн пек.
— Веадет гурӑри?... Аҫу...
— Е-е, тӑмпӑшал!—тесе кулса йадӗ У.дкн. Ха:| 

ваттине пӑхмаҫҫӗ. Мӗн туна пудтара^ вӑл? Кӑмсамул» 
кбтӗм, вевдет тума мар!

...йӑл-йӑлл... кула¥ У.дки.
...нӑш-нӑш-нӑш йӗрет Мнкке. Леонит Акаккӑв.

Йалсовет претҫетаттӑлӗ анасланЗ вЗхӑтра.
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Пӗрре иккӗн курӑнсан.
Кҫмедлиаех ӗҫрӗ Ҫерук хӑнара, «Ҫапах таврӑнас 

вуха) вбтха уна кайадда», терӗ пудас бнтӗ хӑйбн 
ӑшӑн{е. ^

Хӑнара пуднинв Ҫерук астӑва¥ лайӑх. Тӑнпуҫлах 
ларагдб вӑз унта. ?Ан{ах вӑран{ӗ вӑд хупӑкра. Мӗнлв 
кӗрсв выртвӑ тупӑка, хӑҫан виднӗ, вам пыгараӑ. 
Мӗнде {ирпе виднӗ? Сывӑмар выртнинв те астумас^ 
Ҫерук. Хӑнара пулнине ҫеҫ лайӑх астӑва!'. Урӑх ни- 
мӗн те.

Ҫерук ҫавӑрӑнма тытӑвҫӗ. Айалта удӑм, ҫийелте 
хулӑм, хытӑ кашӑрка утвйад. Ӗяенмесӗр хӑй айӑн{и 
улӑма пӑхрб. «Тупӑк ҫине сарнӑ улӑмах» терб те хӑш 
сывласа вл^ӗ. Хӑй ҫине витнӗ рийала хыпаласа пӑхрӗ: 
«вилӗ ҫиБв витекен утийалах» тесе итдесе выртнӑ пев 
пул{ӗ.

Нвмӗн те илтӗнмест Ҫорук хӑлхине. Пусариас¥ 
нвмӗн унӑн хуйхине.

«Аташатӑппу^, тӑрса пӑхаиха». Ша{! турӗ ҫамкана 
хӑма. Ла^! ӳкрб Ҫерук кайалла. Васкаса хыпаласа 
пӑхрӗ ҫанкино перӗннвне. Иап-йака хӑма. «Тупӑк ҫи 
ввттийв», ыакӑрса йа̂ дб вӑхӑтсӑр вилнӗшӗн ку.|.|анса.

Хӑй вилнино ӗнениелт вийенлв те. Сӑнсине {ӗпбтсе 
пӑха!', сӑыси '{ӗпӗтнине лайӑх сисет. 'Щӗлхинв ҫырта?. 
Снад^дӑт вилмен. «Аташатӑп». Ҫерук алдине айӑккалла 
йарса пӑхрӗ. Перӗн^дӗ хӑма. «Тупӑк айӑкки», туртса 
ид{ӗ аллине. Тапса пӑхрӗ урипе. Ури перӗнет хӑмана. 
«Тупӑк пуҫӗ, шуйттав», терӗ тарӑхса.

Шӑлӗсене ка^дӑртаттарса пӑха^ Ҫерук. Шӑлӗсеи 
ка^дӑртатаҫҫӗ, кӑтртатаҫҫӗ. Хӑнара хӑснине те лайӑх 
астӑва?. Унтанпа шӑлӗсем тӳрленивн. «Сна^^ҫӑт видни 
нумайах пулмас^»,—хуйхӑрса ил̂ дӗ Ҫерук.

«Бҫкӗ хыҫҫӑн йӑвӑр ыйхӑпа ҫывӑрнӑ пудиалла. 
Билнӗ тесех пытарнӑ ӗнтӗ мана. Арӑм мӗнле макӑр^ӗ- 
шв? Пнрӗв пек пӗрпӗрнв йуратакан та пулиан пу* 
тӗв{ере урӑх».

Тбрлӗрвн шухӑшсем киле-килв кӗреҫҫӗ Ҫерук пуҫ- 
ие. Куятах вӑл ҫӗриен ӳгсем ҫин^еа аса илет. Хӑй 
ҫӗрме пуҫланвае пуҫламанЕине пӗлие адлисене шӑрӑш- 
ласа пӑха¥. Аллвсев^ҫен темӗп йӑвӑр шӑршӑ кбрет. 
«Шӑлсем тӳрдеясе ҫитмея, неушлӗ халех ҫӗрме те ты- 
тӑвнӑ» хӑржса ӳкрӗ Ҫерук. Сӑмсиье хавӑрсах шӑршӑ- 
ла{. Питӗ те йӑвӑр шӑршӑ. «Вялӗ шӑршийех».

Вилӗ шӑршн ҫапнвпе питех хӑш вырӑвсем ҫӗрие 
тыгӑнвӑши вара? Аллисеве, урисене тапратса пӑха^.

Кӗлеткине хускатса илет. Пӗтӗм кӗдетки ырата^ 
«Сна^^дӑт, пӗтӗмпех ҫӗрме тытӑннӑ пула!?» хуйхӑра! 
Ҫерук.

Сулахай урине хускатса пӑхрӗ. Хускала?. Хытӑ 
ырата!^, тесе тӑрса тытса пӑхма тытӑн'ҫӗ. Ша^ҫ! тур? 
ҫамкана хӑма.

«Пи-вҫе пекех пӗтрӗмӗҫ. Пи^ҫҫенв те внлмесӗрех 
пытарнӑ. Вӑл та тупӑкра, масар ҫин^ҫе кӑҫкӑрнӑ тег- 
{ӗҫ», шухӑшласа выртат Ҫерук. «Ратги ҫапла пул, 
ӗнтӗ пирӗн», сывларӗ йӑвӑрӑн хурланса.

Ҫерукӑн пи^вдӗшӗ ҫав ҫулне вилнӗ пулнӑ. Уя ҫеН' 
■деа вилмесӗрех пытараӑ, тесе сӑмах сарнӑ^дҫӗ. Вӑд 
масар ҫин^ҫе кӑҫаӑрнине пӗр арӑм илтнӗ пула^. Ана 
'ҫаваласа нӑхма та тӑнӑ. Ан^ах 'ҫавтарман. «Манпала 
та ҫаплах пула^ ӗнтӗ», терӗ те куҫӗсене хупрӗ Ҫеру*.

Ку вӑхӑтра пӗр сгарик шӑрпӑк ҫугса 'ҫӗлӗи тивер- 
трӗ те, хыҫкаданса ил̂ дӗ. Мӑш сывдарӗ. Унтая тухрӗ. 
Урӑх нимӗн ҫук. Шӑпах.

Ҫерук куҫне уҫнӑ тӗлех пул^дӗ ку. «Ман ҫума пы- 
тарнӑ старик ӗнгӗ ку. Палланӑ старик пек хӑй, Ах, 
тискерҫке. Тӗн^ҫе тӑрӑх ҫӳреме кайрӗ ӗнтӑ ку. Автан- 
сем алтоая каллех килет», шухӑшласа ил̂ ҫӗ Ҫерук.

Анҫах сгарик ҫав вӑхӑтрах кбрсе выртрӗ хӑй вы- 
рӑнне. Питӗ те тискерӗн курӑнҫӗ ку старик Ҫерука. 
«Автансем алтрӗҫ те пуль. Таврӑн^дӗ», тесе куҫне хупрб 
Ҫерук.

Вилнӗ те виднӗ, тупӑкра выртнӑ ҫӗртех ҫук, Тавай 
кӑҫкӑрас, каы та пулин илтӗ тен. Кйларӗҫ—кӑларӗ- 
ҫех. Ха.1ь епӗ пӗтӗмпех ҫӗрсе пӗтменла, тухсай твн 
сывалӑп. Еӑҫкӑрзм ыӗн пур вӑйпа.

г -  Хура-а-а-»-х!—йантратрӗ Ҫерук.
—  Мӗн пул^дӗ?
—  Айуй, ӑҫта персв выртнӑ?
ҪеруКч кӑҫкӑрнипв пуртв вӑран-дӗҫ. Ҫерук та тухрй 

«тупӑкран".   -  -
* *

Ҫерук хӑнаран кнляех тавӑрӑнса выртнӑ пулнӑ. 
Ан^дах вырӑн ҫиа^ҫвн ӳксе сакайне, салат вырӑнӗ ҫанв 
кӗрсе выртнӑ. Айӑнди удӑм сакай ҫине сараӑ улӑ«; 
виттӗннӗ утийалӗ—салат ҫине витяи; Ҫерук пуҫяе пе- 
рӗяекен—^̂ хӑй малта выртнӑ тенкӗл, уна перӗнекеноем— 
пӗренисем; старики—мудӑшӗ туда тухса кӑнб пулнӑ.

Ҫанда вилсе ■дӗрӗл̂ дӗ Ҫерук. Пулма пултара^ вбг 
пурнӑҫра твмӗн те. Ҫ. Шӑпт^ӑк.

Ӑ ш  к ӑ м ӑ л л ӑ  м у ъ и <
1ш х&мӑдла муди ку—ҫын мар — Шупӑшкарти 

Хула Соведӗ, Увӑн пуриншӑн та 'дун ыратаУ, пурне те 
ырӑ тумалла. Вӑл пур тӗв^дв халӑхне те «Шупашкар 
хулн ҫынннсем» теке хатӗр—хӑйне хӑй пысӑк хула 
тегвресшӗн пулмадла.

Акӑ, увта ҫен¥апӗрӗн 13-мӗшӗн{в пӗр тенскер.те 
ҫнн—Акебӗв Кевнати Иванӑви^д—пыроа тухнӑ. Хӑй 
^&ҫтвскер, Шупашкара перви рас квдвӗскер. Вырӑна 
»^вв тапратсан 'дару ан пудхӑр гесв вӑд хула советӗн- 
ӑвн хут ыӑтнӑ. Лешӗ нимӗн шухӑшдамасӑрах, таҫти 
геса%рц ҫынна «ку ҫын Шупашкар ҫынни, вӑлсуйлав 
тввӗҫнв ҫухатнисен ҫпвссӑкӗн^де хисвплеямест»—тесе 
снравккӑ пара?. Справкки ҫине вомӗр те Ларгвӑ—4175, 
м ӑ  та пуснӑ—Парапанӑвпа Куҫмина.

Бун пек справккӑ алӑра тытакан ҫынна хула сове* 
{ӗ 'дденӗ пулма та суйлама йуранӑ, пӗр-пӗр пысӑк уд- 
рештенийе пӑхакан тума та йурамалла (арттиссен- 
{ен иншенерсем епӗр ■дасах тӑватаӑрҫке!).

Ан^дах Акейӗв мӑнкӑмӑллӑ ҫын мар. Ӑна пӗр-пӑр 
Наркомпросра теюпроисвогиттӗл пулсан та йтра'Г. 
Унти ӗҫлӗ ҫынсем ҫакӑн пеа «Шупашкар краштӑнб- 
семшӑн» каҫҫах кайасҫӗ, Акейӗва та пӗх-пӗтӗмех пр- 
са илеҫҫӗ, телопроисвотитгӗл туса лартаҫҫӗ, 10 тенкб 
укҫа параҫҫӗ {асрах.

Лвшне урӑх нимӗн те кирлӗ мар—туха1! тв тарат 
ҫав кунах 10 тенке хӗстерсе. Ерве, Наркомпросшӑз 
10 теякӗ никӗя те мар ӗнтӗ— ӑна ха^ь ҫеҫ правиттӗл- 
ствӑ 3 мӗлйун тенкӗ панӑ—кашви Акейӗва вуншар 
тенкӗ ҫеҫ парсан та 300 пия Акейӗв ва^^и укҫа пур. 
ав^ҫах, шол, Акейӗвнех: ҫав тери шан^дӑклӑ ҫын, Рв" 
са]%ри Шупашкар краштӑнӗ, Шуаавдкар худинди лиш- 
шентсӑсен списсӑкӗн^де хнсеплэвменскер 10 тенкӗшӗвеК 
хадӗ путкӑра дара¥.

Еҫи-ха ҫав!? Шуҫ.



„Ӗҫ шлепке ашЗнце“.
(Кӗрави иртернб хыҫҫӑн).

„Тело в шдаппе" тесе Пушкин писаттбл каланӑ, 
теҫҫӗ. Епӗ Пушкива хан куҫпах курхан, апла кадани- 
ве те илтмен, мӗншӗн каланине те пӗлместӗп. ,.Кур- 
иан, влтмен—кӑмака ҫивде“, теҫҫӗ, ыанӑн кӑмакаҫин- 
ҫе ларас килмест. Кӑмака ҫинде ларма епӗ ватӑ ыар, 
шӑм-шакпа пит-куҫ та манӑн хаддӑн пек. Урӑх хам 
ҫиран ҫырас марха, пурне ҫырсан... тем алиаент ӗҫӗ 
те тухса выртӗ.

** *
„Пахӑр" теви дӑвашла „ҫухаҫӑ“ тени пула!'. Мӑя- 

сӗнтӗрти (Тутаркас р.) кивҫенлӗх йулташлӑх йатяе 
,,Пахӑр“ йатлӑ хунӑ. Тнркемелех мар ӗятӗ йатне, 
сухаҫӑ тени хресдев насси ҫывӑхӗнде тӑнине кӑтар- 
та¥. Кивҫевдӗх йудташлӑх тени вӗсене увҫан та, маш- 
шинӑ та, тӗрлӗрен кирдӗ гаварсем те кӗтевле пара¥, 
унӑн ӗҫӗ ҫавӑ ӗнтӗ.

Мӑнсӗнтӗрти кивҫевдӗх йулташлӑх та кӗтевле укҫа 
парас йенден кайра тӑмас!^, налта тӑра¥ теме те пул- 
тармалла. Ыттисем шек те мар, „раснӑй шаттайушди- 
свЕе“ тӳрех укҫа тыттармӗ, малтан мӗнле ҫынне пбл- 
месӗр есӗр унтан пӗр пус та илеймӗр.

Сӑнахран, тырӑ акас вӑхӑт ҫихет. Иал ҫыннин вӑр- 
лӑх ҫитмест, йе лаша ҫук пирки тарласа ӗҫлеттерие 
укҫа кирдӗ и, вӑд „Пахарь" йулташлӑхне кайа¥.

— Сторовӑ!
Уя ҫинелдв кӑшт тӑхтасан пӑхаҫҫӗ те,—сана мӗн 

вирлӗ? тесе ыйгаҫҫӗ „Сухаҫӑ“ йудташлӑх кӑяделерӗн- 
де ӗҫлекенсем. Пынӑ ҫынни: ҫапла-капла, мана укҫа 
кирлӗддӗ те, тет.

Ҫынна унта хӑваяамаҫҫӗ,—ах, муди, укҫа пурддӗ 
те ха^ь пӗтнӗҫке, теҫҫӗ.—Ҫавӑнпа та сана пама пуд- 
тараймастпӑр. Ҫын тухса кайа^, конешнӑ (калӑпӑр, сӑ- 
мах ҫукран, Тошик йал ҫынни Лаптӗв). Укҫа пур таха
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вӗсен, вара вӗсем темле май тупса та илсе кайӗҫ. 
Увҫана алла илсен... темле ҫынсем вӗсен, калде те 
параҫҫӗ, те памаҫҫӗ.

Укҫа паиалла ҫын вӑл пӑхсах курӑна¥,. ҫидӗ ҫух- 
рӑмранах ӑна пӗлмв пула¥. Авӑ калӑпӑр Мӑнсӗятӗрти 
Пакров удитӗл хӗрӗ. Мӗятен ҫын мар вӑл. Таса, шур 
питлӗ, ҫиаде пидӗклӗ, потреп опшдӗствӗа ҫдеттовотӗв- 
де ӗҫлет. Кӗтех ватӑлма пуҫлааӑ та, вӑл ниподдом. 
Пит-куҫа кӗтех сӑрлас тӑк, шдаппӑ (хулари майрасеы 
пек) тӑхӑзас тӑк такам та кадда илмелле. Андах... 
ш.дапп5 ҫук. Шдаппӑ илсен хитрелеаыелдиве Варккӗ 
хӑй те пӗдет те, хаклӑ, укҫа тӑруках ҫитерме йӑвӑр.

Хӑш ҫыя хӑйве кирлине таҫтан та тупса кӑларӗ. 
Варккӗ та ҫавӑн пекки (Варккӗ вЗд тата ӑсдӑ ҫыа). 
Туха? тв дупа¥ „Пахарь“ кивҫезлӗх йул1аш.лӑхне.

— Страствуйте вҫе.
О  Виҫҫӗн-тӑваттӑн Варккӗва страствуй, страствуй, 
теҫҫӗ. Адӑ та параҫҫӗ. Варккӗ,, Сухаҫӑна" хӑйӗн вушн 
ҫивдея каласа пара¥.

— Мӗя духлӗ сааа кир.лӗ? теҫҫӗ.
— Пӗр ҫирӗм теякӗ пулсассӑн ҫитӗ тесе шутла- 

тӑп, тет ӑслӑ хӗр кулкаласа.
— Мӗа ҫирӗм тезкӗ, ил хӗрӗх, теҫҫӗ.
Ха:|хи, ҫинде пилӗк.лӗ хӗр хӗрӗх ченкӗилет те (кӗ- 

тевле конешаӑ, рас кивҫенлӗх йулташлЗхӗ), тата хӑй 
пухнӑ хӑйӗн укҫисеыпе тӳрех хулана вӗҫтерет,

Хаф Варккӗва валаймастӑр есӗр, прйамӑ патрет 
ҫинда пек, пӗтӗм Мӑвсӗнтӗре илемлетсе савӑвтарат. 
Мушика укҫа панӑ пу.тсан мӗя пулӗддӗ, вӑд укҫипе те 
суха тутараддӗ ха, мушик вӑл тӗттӗм ҫын. Варккӗ 40 
тенкӗ парса шдаппӑ илса килдӗ, вӑл тӗттӗм мари ла- 
йӑх курӑна? ӗнтӗ, хад ӑна Варвара Матвейӗзна тесе 
дӗнеҫҫӗ.

** *
Ман шутпа „хадхи саманара“ нумай ҫывна ҫугат- 

мадла. '§и малганах „Пахарь" кӗадддерӗнде ӗҫдвкен- 
сене ҫутӑлтарса йарасдӗ. Кӗнер Мишши.

Йурӑхсӑр тдлен.
Й акевдч тгшмвшаӗ парттнт- 

сӑсем те тупиа пула!-.
- (Хаҫатсснден).

Коппэраттӑр Павӑлӑн тӗрмери иурри.

— Пархтвроя тасатӗҫши, тасатмӗҫшн?

Епӗ патгӑр
Копперахтӑр,
Тӑрӑшатӑп—
Ан йатлаҫӑр. 
Кунӗн-ҫӗрӗн 
Пуҫӑм ӳссӗр,
— Кӑшт ҫуттисӗр 
Ӑҫтан тӳстӗр?.. 
Малтанах кӑшт 
Пӗлеймерӗм,
Пӗр шӑраӑк та 
Хӗстермерӗм. 
Аху-у-ух! кайран 
Епӗ Павӑл,
Тем тума та 
Пӗдхӗм йавӑл. 
Енер диккӗ 
Тенкӗ ҫурӑ.
— Пирӗнпех вӗг 
Пур пек турӑ! 
Пурнӑҫ маяӑн 
Падлӑ ҫуллӑ:
Хад туйангӑи 
,,'})увлӑ“ пулӑ. 
Тырӑ пухрӑы 
Епӗ, Павӑл, 
Копператсин 
Терӗм йавЗд.

Кайран кӗҫех 
Тепӗр ыайлӑ 
Усламӑҫа 
Кайса патӑм.

* *
Ҫапла пурӑнтӑи 
Еаӗ, Павӑл.
Халӗ пулдӗ 
— Пуҫран—савӑл!

Аттай.

Кӗнеке илме.
— Ей, муди! Аҫта васкасах ка- 

йатӑн ара?
— КОРКОП-ра кӗнекесӗр ҫӑкӑр 

памастпӑр, теҫҫӗ. „'Б^ваш кӗнеки“ 
макаҫӑнне дуама тиврӗ. Пӗрпӗр йӳ- 
нӗреххине идсе парас. Уракан.

Пӗр уьрештенире.
Хресден: Мӗнле намӑс мар сааа? 

Кунӗ-кунӗпе сӑмсуна дакаласа ла- 
ратӑн. Мӗнде сан ҫав аха^ь *арас 
килет?

Ҫекреттар;— Аха^ марҫке. 40 тен- 
кӗ илехӗп уйӑхве.
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Ҫвмйеллӗ Краснов.
ҪеиЗерв кидӗшӳ^ддӗ пурӑяӑҫ туиа пултарайизнви- 

оеи, Кгнаш районне кайса Краснов Н. йулташпа сах- 
лашоа пӑхӑр. Пит аван пурӑнат вӑд ыайрипе. Кив 
Карнал йадве кӗракн каиппани иртерпе иайрЕпв пывӑ. 
Интустри сайонӗпе кӗраки каиппани ҫиввев пухура 
туиӑ токлатне, ыайри васкатнӑ пврки, йеропланӑн проп- 
пеллӗрӗ пек хӑвӑрттӑн ҫавӑрайса хунӑ. Майри упӑш- 
кине хӗрхенсе, токлат тунӑ вӑхӑтра:—„Ну скорее, а 
то я Н9 буду ждать" тесе айаккинвен тӗртсех дарнӑ, 
Красновсен васканӑ пнрки, хресвевсем те васканӑ: са- 
йон ҫвввен втленӗ токдат хыҫҫӑн сайом нлне пӗр ҫын 
та ҫырӑвман, конгрвктатси токлавӗ хыҫҫӑн: контрак- 
татсипе аппалавас нар, тесв Красвовсвне ӑсатса йавӑ.

Канаш райӗҫтӑвкоиӗн Н. Краснова кӗрзки ҫиньен 
мар, ҫемйери килӗшӳллӗ пурӑнӑҫ ҫиньен токлатсен ту- 
на йамадла. Вара саккӑсра расвот тӑвакансем 90проь- 
'Вӑн сахаллавасси паллах.

Йармӑрккӑсеи пулнах.
Ӗҫлеме пӗдмеҫҫӗ. Ӗҫлеме пӗлес пула?. Ӗҫлеме сӗл- 

сен, сотсвалисӑндӑ ӑмӑрту хокӑвӑрЕв ҫырнасап тя, 
ймӑрту пула^.

Ишекпе Хыймалакассивр (Шупашкар р.) ком- 
совол йа^ьейкБвсем ӑмӑртува тухнӑ. Ҫу каҫнпех 
ыйхӑ ӑмӑртуне переҫҫӗ. Ҫу каҫиь^бен пРр пуху 
та туман, тет Ишек.

Суйатӑн, Ишек йулташ! Мӗвле пӗр пуху та п^л- 
нав: арӑ мантӑви иӗн—Хыймада кассин^ье Труйслв 
пуххи, Ишекре—Микул пуххи пулнӑыӗ. Есӗ пулыан 
тетӗв! Комсомсл йаьейккиЕе выкӑвӑр парасси пулман 
ӗнтӗ, лешӗ, вӑд, пуххи пулвах!..

Уркенекенсем.
Ҫак Анаткас-Марка (Шунашкар райоаӗ) йалӗҫтӑв- 

комӗвьвн илнӗ 786-мӗш номӗрлӑ хутпа Антрейӗв Сан- 
тӑр 1атлӑ патрах Ишех копператгнвнв тавар илме 
кжЯвӑ. Ишек коппераггивӗньв тавар илесшӗн пӗр кун 
кунӗпех йӗрсе тӑнӑ, ҫапах та пӗр пуслӑх тавар та 
влеймен. Акӑ справкки:

„Ку хута панӑ Анат хас Марга йадӗҫтӑвхом Сятра 
Марга ҫынине вӑл батракне кӑтартса хадьхи
времре те кет^ кегсе пурӑна^. ИЕК алӑсен пусса... 
(малалла тӑвланмалда мар сӑнах).

За пред СИК Ст. Алвксандров.
Ҫыняи йатне ҫьфма та ӳркеннӗ йалӗҫтӑвкомра ла- 

ракансем. Иалӗҫтӑвюмра ларма ӳркениеҫҫӗши вӗсем?
Ларма Урквнеҫҫӗ пулсан та, шалу илме ӳркенни 

Ш  й * каймас?' те-ха... Хӑрамаллийвх ҫук пу^ха

Миҫе ҫултан ҫуралапшн епб?
Ҫакӑн пек йапала пуло» иртяӗ Ҫӗпӗрти Куҫнетск 

окрӑхӗн Кара^ҫумыш йалсоветӗн^де:
— Ыйтанха сиртен—хӑшӗ пара¥ кунта'ӗнентерекен 

ху», тесе ыйтнӑ пӗр Похо^Ҫаӑв йунаш .

— Еаӗ, тенӗ ҫекреттар.—Пар 10 пус укҫа.
Укҫине парсан, хутве туса ианӑ та, ав^вах тӗдӗя-

мелле тунӑ.
€Похо%?пӑв Михаил Терентйӗви^ь 1983-мӗш ҫулта 

4 ийунре ҫураднӑ», тесе ҫырса хунӑ.
— Есӗ кунта йӑнӑш ҫырнӑҫке, йулташ! Епӗ куҫула 

ҫитиыен пурӑнаймастӑп пу.|. Ку майпа нанӑн хам ҫу- 
рада^ь^ьен тата 63 ҫул пурӑнмадла, тенӗ Похо^ьӳпӑвӗ.

Ҫекреттарӗ Похо^ӳпӑв ҫине ҫилденсе пӑхнӑ та;
— Есӗ хӑв йӑнӑшатӑн. Есӗ хӑш ҫул ҫуралнине 

санран дайӑхрах пӗдетпӗр, тенӗ те ҫынна вӑЗпах кӗн- 
седертен ӑсатса йӑнӑ.

Ех, Походьӳпӑв йулташ! Ҫуралас ҫул ҫитиетен ӑҫтв 
пурӑвӑншя ес? Шелҫке сана!

Пурте майра пулбр!

Сӗнтӗрвӑрри районӗн^вен ҫыраҫҫӗ:
Каранйаф копператтввӗ кирдӗ мар таварсеве вӑйпа 

салатат. Ак вӗсен вӑйпа памалди таварсен ҫпискн:
Пӗр па^ькӑ тапак илес пулсан, вӑйнах пӗр краҫ- 

ҫин трупи параҫҫӗ; пӗр метр ҫитсӑ илсен пӗр майра 
■ҫӑдхи 60 пус ҫин^ьен параҫҫӗ, пӗр метр маттери ҫине 
пӗр шӑтӑклӑ хутӑр 68 пуо ҫин^вен параҫҫӗ (10 метр 
маттери идсе 10 тутӑр идвисем те пуднӑ) пӗр кило 
ваткӑ ҫине майрасен вулхи анасран туртса ҫыхмалди 
реҫивккӑ параҫҫӗ; саттинсем иднӗ 'вухнв—  кӑсйере виксе 
ҫӳремелли тӗкӗрсем (куҫкӗскисем) 22 пус ҫин^вен параҫ- 
ҫӗ; тата маттерисем ҫинех, кашни метр ҫнве, майрасен 
ҫӳҫ ҫине тнрекен прикколккӑсем, тӗрлӗрен саппӑнккӑ- 
сем пависем пулнӑ. '^ленсен ку таварсемпе пвт апт- 
раҫҫӗ, тет.

Аптраыасӑр. Ирӗксӗрех вӗт майрахла тумланао 
пулат. Арҫын пулсан та, жопнераттива пырсан, майрал- 
ла тумланса тухма хввет...

Иетбрне хула совеъб хутсем дырса пара^

Шкула вӗревме кӗме ҫырвӑ оайавленвсен тепӗр 
йенне Иетӗрнере алӑ пусоа паракансен тунӑннӑ. Пур* 
те кайса ҫыртарӑр. Акӑ мӗвле дайӑх ҫыраҫҫӗ вӗсен:

Настоящнм Ядринский горсовет подверждает что 
Бурашникова Татьяна по социальному положению кре- 
стьянка нижв среднего в ховяйстве кроме аемлепашеств» 
других заработнов не вмеется и семейство Бурашни- 
ховых, хота отец был стражник лишен иабирательвм^ 
прав члены сеиьи живущие в одном хозяйстве с от- 
цом ках молодежь стоат на платформе советсвого стро- 
ительства и отец какое либо влияние оказывать но 
может и кроме того отец, в чем либо замечен не был.

За председателя АБАБУМОВ.

За секретаря ПОЧУЕВ.
2в /У П 1-29  г.

Ашшӗ „платформӑ Советского строиттӗлствӑ" ҫин̂ ьв, 
хӗрве „влияние" вмет тумас¥. 15 ҫудхи хӗр. Пӗр сӗ- 
хед хушшвнуе ашшӗпе ӗҫсе-ҫисе пурӑва'г. Кун пек 
хутсеы хыҫве тӑрсассӑн, Микудай патшан Татйавӗ хе 
„Совет платформи“ ҫине тӑрӗ.
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Аса илсе... тесе ■ мӗншӗн тесен -
Пуҫламбш Веванвӗхари пек. Авраамран Иссак ҫу- 

ралнӑ, Исоакран Иаккӑв ҫурахвӑ, Иаккӑвран Иухӑ 
хӑйӗн тӑванӗсемие ҫураднӑ, тенвне аса вдсе, Тутар- 
кас рабовӗн^и Шарпаш йадӗвди Мвхнттаран Ваҫдей 
ҫураднӑ, Ваҫдейрен, вӑд йадсовет ҫыруҫине кӗрсен, 
{ухӑнсен ушкӑнӗн активӗ ҫуралнӑ. 'Ҫухӑнсен ушкӑвӗн 
актввӗ ҫуралас у«ӗн, Михитта Ваҫлийв, йалта Тавят 
патша вырӑнне пулас тесе, йалӗҫгӑвком ҫыруҫине кӗ- 
нӗ. Вӑл армая хуҫи пулнӑскер, ҫӗаҫӗре кайакансеннв 
ҫӗр илсе усӑ кураканскер, суйа утостоверени туса па- 
вӑшӑн оутлашвӑскер...

„'Вӗкеҫ 'бӗппи шыв ӗҫет 
111ӑнкӑр{ 'вӗппнн мӗн ӗҫшь? —
Тӑвавпа тӑван йавӑҫа)'
Ҫидӗ йутӑн мӗн ӗҫши? ‘— 

тенӗ авалхи ҫынсен дооӑнкнв аса илсе, Михнтта Ваҫ- 
дейӗ, йалӗҫтӑвком ҫыруҫиве кӗрсен, хӑйӗн хурӑнташӗ- 
сене пухса, 'духӑн ҫынсен ушкӑнӗн активне тунӑ, Ак- 
тивӑн алла усса ларни килӗшменниве аса илсе, йалти 
халӑх хушшин^ди ӗҫсене пӗтӗмпех хӑӑсен хурӑнташдӑ

аллисенпе ҫавӑрса илнӗ.
Саҫҫвтанисен^де харкашусем ан тух̂ ҫ̂ дӑр тесе, тӗр- 

кӗрен кониҫҫисене хӑйсев^денех уйӑрса пынӑ. Комиҫ- 
ҫире ларакан хурӑнташсем‘,аулӑшусем илмвҫӑмӑл пул- 
тӑр“ тесе, хӑйсен пурлӑхӗсене, тупӑшӗсене сахал кӑ- 
тартса, валок тӗлӗшпв тӗрлӗрен ҫӑнӑлдӑхсем илнб.

Михигта Ваҫлейӗн тӑван пи^дӗшӗ—Михитта Петӗрӗ, 
хӑй пи^ӗшӗв^ден (йалӗҫтӑвком ҫыруҫинден) йулас мар

тесе, ҫӗрсвнв тара идое. тата тимӗрҫ лаҫҫипв усӑ 
курса пурӑннӑ. „Пурӑна^? тӗк пурӑнтӑр, пурӑвас килет 
пу.^ унӑн та“ тесе, ҫав хурӑнташӑя тупӑшне активис- 
сем „минииума“ ҫигми туса, 'ҫухӑн ҫынсен хушшивв 
кӗртсе йанӑ. Михитта Пегӗрӗ вара, „урава ҫӳраив ту- 
вӑ“ гесе, 'вухӑасен пуххин^дчн йулмас!..

Михитта Ваҫлейӗн виҫӗиӗш ӑрури тӑвӑнӗсем—Хве- 
тӗрпв Иехвивӗн ашшӗ Ҫимен йатдӑ пулнӑ. Ҫимен йаг- 
лӑ нулнӑ ҫынӑн харпӑрхӑй хуҫалӑхбпв пурӑнакан а̂ ди- 
с«м ҫимвн (ҫӑкӑр ҫнмеи), ҫитерес пула¥ вӗсене тесе, 
„хурӑнташлӑ 'вухӑЕсвн ушкӑнӗн активӗ“, ӑна Ҫӑка ва- 
рӗпе Пӑрӑс варӗ патӗа^ҫи халӑх ҫӗрне укҫасӑрах усӑ 
курма панӑ. „Усснне хамӑрӑн хурӑвташсем анҫах кур- 
нӑ, ыттн ҫынсем курман, курман йапалана пытарса 
хӑвзрма та йура¥“ теое, ҫав ҫӗрсенуен влнӗ тунӑша 
иалока кбртмен. Вӗсемех ытти ҫывсеврн те ҫӗрсен 
тар» илсе аквине, тата платникре ҫӳресвтупӑш курнн- 
не кадлех налока кӳртмен, нбншбн тесен вӗсем 'ҫухӑн- 
сен ушкӑнӗн^де тӑраҫҫӗ, ҫпискӑра та вӗсене ,,'ҫухӑн" 
тесех ҫырнӑ, тенӗ хурӑнташлӑ Шарпаш активисӗсем.

Пӗррене ҫурмадла уйӑрсан вккӗ пула^не дайӑх пӗл- 
вӗ пврки, Макар Анатояӗпе Раман Иеххӗмӗн пбрде 
тытӑнса тӑракан хуҫайствинв икке уйӑрса, тупӑшне 
сахал вӑтартса, 'ҫухӑн ҫывсен хнсвпне кӗртнӗ. Пулӑшком 
пулӑштӑр, пурин^ҫен ытла пире пулӑштӑр тесе, пу- 
лӑшкоира ӗҫдеме Раман Иеххӗмне кӳртнӗ. Пулӑшкомӑн 
реввҫи комиҫҫвне хӑйсен паха хурӑнташнех кӳртнб 
(Михитта Пвтӗрне). Ҫавӑнпа пулӑшкомӑн укҫа-тенкӗ 

шш ӗҫӗсене халӑх пӗлсе тӑмас^, хурӑнташӗсем аи^ҫах пӗл- 
“  се тӑраҫҫӗ, мӗншӗн тесен ,,'ҫӗкеҫ 'ҫӗппи шыв ӗҫнипв 

шӑн^ӑр-ҫ 'ҫӗппин наы ӗҫ ҫук“...
Пӗлтӗр Михитта Ваҫлейсен хӳтгипе, Раман Ҫерах- 

вимӗ, пи^ҫӗшбнҫен уйрӑы пурӑннӑ пев туса, ҫпискӑсем 
ҫине ҫырса, салтакран йулнӑ, мбншӗн теоен унӑа Хӗр- 
лӗ ҫарта ӗҫлесси кидмен, йалти „хурӑнташдӑ 'ҫухӑнсен 
ушкӑвӗн активбнҫе" ӗҫлесси килнӗ.

Ӗҫлеҫҫӗ, ӗҫлеҫҫӗ, анҫах ӗҫӗсене пахалакан никам 
та ҫув. Пахалама вомиҫҫи йама ыйтатпӑр, мӗншӗн 
тесен Авраамран Нссак ҫуралнӑ, Мяхигтаран Ваҫдей 
ҫуралнӑ, Ваҫлейрен (арман хуҫн пулнӑскерӗяҫвн) ,,'ҫу- 
хӑнсен активӗ" ҫуралнӑ, 'ҫухӑнсен активӗнҫея ҫав ӗҫ- 
оем ҫураднӑ. М.

Ииенкасси претҫетаттӗлӗ йурри.
Пирӗн урам анатала,
Ҫулне те хамах ай, йакатрӑм.
Тул ҫутӑла'1' шутармалла.
'5етвӗрт хамах ай, пушатрӑм.

Йалти паллӑ ырӑ ҫынӗ,
Пах-йа хыҫпе, ай, усатрӗ.
Уй хӗрӗн^би 'вухӑн йытти,
Вӗрсе -вуна, ай, хӑратрӗ.

Ҫырма урлӑ каҫнӑ -бухне,
Ӳкрӗм ҫырма хыҫнелле.
Самай тӗпне ҫитнӗ -бухне,
Ш ыва йатӑм портфӗле...

Ешкер То̂ ьо**-

Тӗлӗкв ӗнвнекен.
— Епӗ тӗдӗкре трийӗр ссрттировккӑ курнӑ, тем 

ӗнтӗ?
— Мӗн пуласси... 'Виствӑ пула1? ӗнтӗ. П. Атнер.

Патрак.

Пуп. Мана бҫдекенсен сойусне кбртвттӗри? 
Патраьком. Мӗн ӗҫленб, есӗ?
Пуп. Халӑхшӑн 15 ҫул кӗл тунӑ. Халӑх тарҫн 

пулоа пурӑвнӑ. Иякӗиӗш.

Камппанирв.

—  Пирӗн йадта тырӑ-пулӑ пит лайӑх хатӗрлеҫҫӗ.
— Копператтив аван ӗҫлет еппин.
— Копператтив мар, вулаксвм.

Унӑн кгмпланинӗ.

Кумми.

— Епӗ тырпул пухао камппааире лаЗӑх ӗҫдврӗм. 
Кашни килӗрен нӗрер пӑт пулса тухрӑм.

— 'йухӑясем те, ҫимвдди ҫуквисем те па^ҫӗҫи апла?
— Па^ҫӗҫ ҫав.
— Мӗнле апла?Ҫимелдиҫуккян{вандмвйурамасгҫке!
— Мана йура^. Епӗ пуп. Ҫӳлхи патшалӑх йа^ҫӗпв 

илтӗм. Н. А. Алински.
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ЪИНОВНӖК.
Хагтарлӑ коысомолӗс Иван Артемйӗв, вӑлах ырми- 

канми йалкор, ҫтенхаҫат ретактӑрб |«Шӗшли» такҫан- 
танпах пӗр мӗвле те пулсаа паллӑ ҫынна курса кала- 
ҫасшӑя ҫуяа¥. Вӑл шухӑш ӑяа ҫӑвара пӑрӑҫ вӗтӗлвнӗ 
пек, дӗрине тӑрмалаУ.

Иалта каипа калаҫса бунна пусарӑн? Кашнп куЕхи, 
дӑвашла ҫӗнӗ хаҫат-шурналсене т?пӗ-йӗрӗпех вуласа 
пыракан Шӗшлийе, йалти ҫынсевден никам та вӑл 
пӗлмен йапала ҫвнден кадаса нама пултараймас!'.

— Рас тал, калаҫка та Еир.чӗ мар!
Пӗрре вӑл каҫхи апат хыҫҫӑн урхалӑх йӑвса лара- 

кан ашшӗпе сӑмах хускатасшӑн пулдӗ:
— ПонЕмайӗш, атте, „Сунталӑа" иртнӗ номӗрӗвде 

ппт илемлӗ калав ҫапӑннӑ. Вуларӑм х», кайран хемӗн- 
дул шухӑхпласа лартӑи савӑннипе. „Толкушшов вилӗ- 
мӗ“ йатлӑ калав,

— Кам вилнӗ? Мӗнле Толкушшов виднӗ? Мӗн оу- 
пӑдтетен есӗ? Кай, ан кансбрде.

— Калав вӑл, калав! Ӑнланатни? Папбд ҫырнӑ, 
ӑна рӑвашла куҫарса „Сунтала" кӗртнӗ — хыттӑнах 
кӑШЕӑра? Шӗшли.

— Мӗя тӑван хад сунталпа, ҫава туптас вӑхӑх 
вртвӗ—пЕкенсех ответ пара¥ ӑяа аышӗ,—пуҫтарса ху- 
тӑи епӗ сунтала, кӗлете хутӑм. Ну? Мӗн каласшӑн та- 
та?"Вӑхӑдӗпв суйланатӑн вара есӗ.

Ытти ҫын пулсан теи тӑвӗддӗ Шӗшли, андах ку 
сӑыахсеве калакаданни—увӑн тӑнан ашшӗ, ҫавӑвпа вӑл 
ӑва ҫЕлдентерес мар тесе, шӑлне ҫыртса та пудин дӑ- 
та!', ытлашшн шарламас!'.

— Литтераттурӑ ҫивден калап епӗ, ӗнтӗ, „Сунтал'‘ 
дӑвашсен пӗртев пӗр илемлӗ шурналӗ вӑл. Ҫавна пӗл- 
ысстӗн!

— Тӗндере пурве те пӗлсев!—ыӑтӑртата? ашшӗ 
йаваӑ майӗпе—пӗлменяи кам пулӗ. Аташатӑн темӗс- 
керпв. Пит кирдӗ.

Шӗшли „урӑх калаҫас та мар-и“ тесе шухӑшларӗ 
те йулашкинден пӗр икӗ сӑмах хушмасӑр дӑтаймарӗ.

— Неушлӗ пӗлместӗн, карттинлӑ шурнал туха!? 
вӗтха, дӗвашла шурнал. Тата „Капкӑн" пур.

— Каткӑр Еӑпкӑнӗ-в?
— Пурче те ҫаклата!; вӑл.
— Ес, дсрт, шӑлна ар йӗр. Иӗркеллӗ калаҫ, калаҫ- 

сан. Мӗнле капкӑн ҫивден супӑлтетев?
Шӗшли апгйраниае нии дӗнме пӗдмесӗр алдине су- 

ла! те вулаиалли ҫурта тухса кайа¥.
*_  * *

Пухура лӑа тулля халӑх, ун пек пуху сахал пула^т.
— Шупашкартан килнӗ, вумай вӗреннӗскер, пы- 

'Сӑк ҫын, нуртв нухӑнйр, тесе дӗнсе ҫӳрерӗҫ йалиспод- 
ыптӗлӗсем.

Шӗшли те пынӑ, кутник ҫинден шӑтарас пек ин- 
ҫетрен килнӗ хӑнана, куҫӗссне илмеоӗр пӑхса лара¥. 
Луху пӗтрӗ, лаша кӳлме кайрӗҫ. Ҫыксем икшерӗн-виҫ- 
ше^ӗа тухса нӗтрӗҫ. Пӳртре Шупашкартан килнӗ пы- 
сӑк ҫин та, Шӗшлн ҫеҫ йулдӗҫ, претҫетаттӗл те лав 
пирка тухса кайнӑ.

— Вӑт кампа калаҫса пӑхас,—шухӑшла^ Шӗшли,— 
вӑт кӑм лБтхераттура аван пӗлет пулӗ. Хаҫат-шурнал 
тухакан хулара пурйиса та пӗдмесен вара? Вӑл ӑота 
пӗлет ӗнтӗ. Андах йенле сӑмах пуҫласа йарас? Иулиа 
йулдӗ-ӗ. Мӗнле калаҫас? Пысӑк ҫыя вбг. Сӑмах хус- 
катаймасӑр нумай ларнӑ иудӗддӗ и, сахали, пӗлмосг- 
пӗр, авдах иӳртрв викам йулминнипе хӑса хӑйех тап- 
рахса йараЗ', аха^д лари̂ ^̂ е̂н.

Хӑйӗн шухӑшӗ пуҫне ҫавӑрса илнипе пирӗн Шӗш- 
ди хӑйпе калаҫакан мӗн каданЕве хӑшне ӑвдава^, хӑш- 
не ӑнданнасӑрах йула! .̂

—Хӑлху илтмест мар пудӗҫке санӑн?
— Ҫук аван илтет. Ма?
— Иӗркелдӗ калаҫмастӑн. Епӗ «Фома ҫивден, есӗ 

Иероыӗ ҫинден».
— А-а! айӑплӑ еппин, каҫарӑр. Сирӗнпе такҫаЕах 

калаҫас шухӑш пур.
— Иара пар. Мӗя ҫиндев?
— Тӑван литтераттурӑ ҫинден. Хаҫат-шурнадсек 

Еирӗн йала та килеҫҫӗ. Вулатпӑр, савӑнатпӑр. Ну пул- 
тараҫҫӗ те, тодӗамелле.

— Иура?’, аван. Вулас пула!?. Ратво пур-и сирӗв?
— Пур. Вӗренме тӑрӑшатпӑр, ҫутталла тападан- 

тӑр. Сирӗн унта, Шупашкарта, темӗн те пур, мӗн пур 
надалнӗк унти пурна¥, тата поетсем, писаттӗлсем унта. 
Пит аван ҫырма вӗрендӗҫ. „Самана“ ман кӑмӑла ка- 
йа¥. „Уйартсан" та аван.

— Ниддаво пыра¥. 'Цим-ха мӗн ҫинден калаҫатӑн 
есӗ? Ҫав вӑхӑтра претҫетаттӗл васкаса пырса кӗрет.

— Вунӑ минутран лав кялет. Ео мӗн ӗҫлесе ларан 
кунта? ыйта¥ вӑл Шӗшлирен.— Мӗн кирлӗ?

— Вӗреннӗ ҫынна калаҫао терӗм,—тавӑрса хура! 
Шӗшли.

— Манпа пуплетха вӑл. Пит инхереслӑ ада. Ну, 
вӳ ыӗн каласшӑя тата.

— „Хӗрлӗ сӑнӑ“ пит кулӑшдӑ. Есӗр вӗсенв веҫех 
вуланӑ, Еонешвӑ. Сирӗн шутпа ыӗнле нек вӗсем? Пи- 
рӗн кунта весвне йуратса вулаҫҫӗ. „Хастарлӑх" тата, 
ун тӑрӑх йурлатпӑр.

Шупашкартан килнӗ, аслӑ шкулта вӗреннӗ ҫын 
Ваҫҫили Пулавкӗн вим калама аптӑра!^, Шбшли кала- 
нӑ сӑвӑ Еӗнекисене курман та пӗлмест те вӗсеие. 
Такҫан кӑларнӑ, такам ҫырнӑ. 'Ҫорт пӗлет-и?

— Вӑв йепле. Молотсы! Вӗрвнес пула?. Хм. Аван 
ҫырнӑ, вулама ҫӑмӑл. „Уйартсан" йатлӑ калав(?!) хит- 
ре тухнӑ, „Саманине" нумай пулмас? театӑрта выда- 
рӗҫ, кадама ҫук аван тухрӗ. Ес курнӑ-и ӑна? Ма дӗн- 
местӗв?

Шӗшли ним калама аптӑра?. Епӗ аташатӑп-и, 
вӑл а'таша¥-и? Епӗ пулӗ. Андах, „Самана“ Йатлӑ пйес- 
сӑ ҫукҫке пирӗн, „Уйартсан" йатлӑ калав та ҫук.

— Хглӗ пидетлесе кӑларвӑ пудӗ—шухӑшлат вӑл,— 
йал йалах ҫав, вӑҫу кайа йудса пыратӑн. Е  е-х. мур 
илешши, тӑваа лнгтераттура та вӑхӑтлӑя вуласа йыма 
ҫук.

Ҫав Бӑхӑтра лавҫӑ пырса кӗрет, ҫӑварӗнде ф- 
лӗм, ал^индв пушӑ.

— Ну, кайрӑиӑр-и?
— Кайрӑмӑр.
Хӑнана ӑсатсавах Шӗшли килве таврӑна!; те пӗр 

татӑк хут илсе „Ҫӗнӗ кӗнеке" ыакаҫӑнне ҫыру ҫырат- 
„Тӳлеса илмвлле мана „Самана" пйессӑпа „Уйартсан' 
калав йарӑр" тет вӑл.

Ҫав вӑхӑтра пирӗн дӑваш диновнӗкӗ Ваҫҫили щ- 
давк’н кӳршӗ Йала ҫитсе пыра1, вӑл пысӑк шухӑш» 
вайнӑ. Намӑс пулнипе увӑи пидӗ пӗҫерсе пырат.—Тав- 
рӑнсанах илсе вудатӑп—шухӑшла!? вӑл. Вулатӑп.

Умри вӑрмава лавҫӑ сасси ҫеҫ йан кайа!^, УР̂ * 
сас-дӗвӗ ҫук.

— П а-а,—йӑк-на-а—сулкала^ вӑл пушине. — ЛеК' 
сӗртетрӗ, тӗве пек! Е-е-кк ей1 пула¥ иккен вы.!ьӑх1̂

К А П К А Н 18-мӗш №
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р а на  х ӑ в а р н ӑ  ӗҫ.
Иалсеньи копператтивсем тырпул пулма ҫихелӗк- 

. лв хатӗрденменяи палӑра¥.

лг,' ■г?-л.
■;Л;'Й11/Т'•:.•».<,>.:д.

А-;й^Л

И н с т р у к т ӑ р .  Плӑн тӑрӑх кунта тырпул пухса хумалли ампар пулмалла. Аҫта 
ампарӗ?

К о п п е р а т т и в  п р е т с е т а т т ӗл ӑ .  Ампарне тума тырпуллине пухсан та ӗлкерӗ- 
пӗр терӗмбр те...

Ҫӗрӗк пулЗсем ишеҫҫӗ.
Кӗиӗд пек ҫутӑдса, &авгаланса йухакан Атӑл хӗ- 

рӗнье пурӑняӑран пулас, пуҫран пудӑ шухӑшӗ тухыас¥. 
Тӗдӗкре те йаданах: йӑмпӑдтӑк, ҫе.1)С1'кй> воплӑ , тата 
хӗрлӗ пулӑсене курса выртатӑн. Пасар кунӗ. Ӗсмел 
пасарӗнье халӑх питӗ нумай кӗмӗлтегет... Пуривьон 
ытда

Швнерпуҫ потрепитШ
0 п 1 и н

Л  А  В  К  И .

уиӗнье тӑраҫҫӗ.
— Ҫвфоткӑ мӗн хак?
—  Кило 40 пус.
— Мана виҫсе пар!
— Мана турттарса пар?1
— Ай-уй-й, ан тӗкӗрех!..
— Мана ва^фи турттарха!
Потрепиттӗл оп^ьин лапкиа^вн прикаш^ьӑк пудлинв 

хыпкалансах сута¥, хӑй йӑл йӑл кулкадаса илет.

— Сана ыӗнье кӗрепенке?!
— Сана та парӑп-ха, тесе тараса кутӗв-вв виҫет. 
Лапкаран инҫетрв те мар икӗ хресҫен калаҫса

тӑраҫҫӗ:
— Мӗнле ара пайан пулли йӳнӗ?!
— Шӑршланоа, хуртланса кайнӑ пудди, ҫавӑнпа 

йӳне сутаҫҫӗ.
Шӑршлӑ ҫав!
Шӑршлӑ пулӑ сугакансеньен хӑйсен^ьен те шӑрш- 

лӑ пулӑ шӑрши кӗрет. Патне ан вырӑр. Ишвтер.

Иӑнӑш илтнӗ.
— Есӗ ҫтена хаҫатӗяье ӗҫдог, темзҫҫв ҫак? Сгат- 

йасем ҫыратӑн пуф?
— Ҫуратӑ! ҫав. Хам ҫиаьен ҫыэнисене ҫуратӑп.

Атьар Пракухв.
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Пулас копператтӑрсем.
Иадтв копператтив лапкин^е сухуилӳ тунисемпе 

Ие1ук пктб интересленнб. Хӑш {ух вара ӑна ашшб, 
ҫӑиӑл а{а тесе, пвруспа шӑрпӑк патне Йара1. Пе^ук 
вр кайвӑскер кӑнтӑрла ҫитсен тин кнле тавЗрна¥.

— Мбншбн, {ас таврӑннарӑв, тесв ҫбмбрет ашшб.
— Унта мӗн, ревиҫи виҫрӗҫ. Сахӑр, кӗрпе, хӗвелҫа- 

вармӑш Зтаврашсемпе пӗр михрен твпӗр михесене пу- 
шатса тултарса аппалав^ӗҫ. Мӗн епб йысвана михе 
аянсем тытма пулӑшрӑи.

Тепӗр кунне ирех Пе¥ук патне Хве¥ук йатдӑ аҫа 
пыҫӗ.

— Хве¥ук, тавай копператтив уҫатпӑр.
— Мӗнле копператтвв, лапкав?
— И-йа, и-йа епӗ асли пулам.
— Тӑхтаха, унта асли ҫук вӗт, пуртв пӗр тан 

пудиа кирлб.
Есӗ хут пӗлмеотӗа.
— Рас хамӑр патра вы^атпӑр, епӗ аоля пулатӑп.
— Иурӗ адла пулоан.
Еилӗшрбҫ. Аипарна вихе хушшине хӑмасемпе карт- 

лакаласа «накаҫӑн» уҫрӗҫ.

Ҫ и л х е с е м .
Пирӗн '5ӑваш  респуплӗкӗн- 

■ҫе мӗа пурӗ 145.000 лаша. Каш- 
ни лаш аран 200 крам ҫилхн 
тухсан та, вӑл 100 пин тенкӗл- 
лӗх пулат. („Канаш “ 191 ЛЬ).

1ПП хӳрин-ҫвн укҫа тума хуш аҫҫӗ хаҫатра?
100 пин тенкӗ укҫа тума пула!', твт.

Матӑшкӑ. Кай, йала ан кулгар!.. Апла пудсан 
аван{{б те...

Пуп. Есӗ те вбсен майлӑ ухмах! Лашасем ҫилхесӗр 
пурӑнӗҫ, пирӗн йеплв пурӑнао?...

Кӳршӗ аҫнсем—Пракух, Ваҫҫа, Ва^ук Микула 
Ҫимук, Кришук, Мяха^ьа 'влена кӗрое тулвӗҫ. 'йден 
укҫи-вей {ашки ҫӗмрӗк катӑкӗсемпе илемлб кӗлен{в 
катӑкӗсеи.

— Сана {чена йертместпӗр, терӗ Пе¥ук Хӗлӗпе.
Хӗлӗн те Еопнераттив {лене кӗресшӗнех. Вӑд киле

{упрӗ тв оӗтел арвинве ҫупа ларакан {ей {ашкине 
арпа пек вахса илсе пы{ӗ.

—  Есбр нана укҫасӑр тетӗри, терӗ вӑл хӗвӗв{и {а- 
шӑк катӑксене {анкӑртатса. Хӗлбпе те {лвна ил^ӗҫ.

— Ну, ӗнтӗ, есӗр ха:^ урамалла кайӑр, епӗр кӑв- 
тӑр ана{ӗ ҫвйетнӗр, терб Пе^^ук лапка умне хӑмапа 
картдаса.

Пӗр сехвтрен Пе!ук лапка уҫрӗ. Килме пуҫда- 
рбҫ нлекенсем.

— Мана пӗр катӑк супӑ^ парха, терӗ йӗпе куҫлӑ 
Ми!ук.

— Супӑ^ ҫук ыран кил, терӗ Пе!ук. (Супӑвне вӗоем 
тӑмран хума шутданӑ{{ӗ, ан^ах тӑвайман).

— Апла пулсан пӗр кӗренкке сахӑр пар. (Сахӑрне 
вӗсем шурӑ тӑмран типӗтсе тунӑ).

— Кӗренкквпв виҫместпӗр, кидопа, терӗ Хве!ук.
— Тӑхтаха, терӗ Пе!ук иала тухса, сахӑр кӗренк- 

кепе тв килопа та ҫук, кӗнеке тӑрӑх ҫеҫ шутласа па- 
ратпӑр, тата сахӑр идне {ерет пудмалда.

Лапка умне тата а^асем пырса тул{ӗҫ. Пӗрн пирус 
ыйта!, тепри тапак (пӑҫкӑ кӗрпинҫен тунӑскер), тата 
тепри улна (ӑна пӑрҫаран тунӑ). Пӗри ҫитсӑ ыйтрӗ.

— Ҫитсӑ ҫук, тепӗр {ух кил, терӗ Пе!ук.
Ик-виҫӗ а{а сахӑр ыйтрӗҫ.
— Сахӑр нлме кӗнеке кирлӗ, тата {ерете тӑрас 

пула!, терӗ Пе!ук.
Пурте мадарах тӑрасшӑя {ыхӑнма тапратрбҫ. Пӗр- 

пӗрине хӗсӗртсв ҫухӑртаҫҫӗ.
— Еоӗ кайран кидтӗн вӗт, мала тӑратӑн, тет Хӗ- 

лӗп Шӑнкӑр^а.
Еаӗ мала тӑма та пудтаратӑп, пирӗн килсем Пе- 

!уксемпе йунашарах, мана {врегсӗр те парӗҫ.
'Ҫервтв тӑма хӑтланса тӗпӗртетвӗ хушӑра Пе!у» 

Екӗ аливе йӗм хушшине (кӗсйана {иЕнӗ пек) {иксе 
лапка уиӗнҫе калде малле уткала!.

Мадта тӑраканӗ хӑйӗн кӗнекине (хут татӑкине) 
Хветука па^ӗ. Вӑл унта кӑраяташпа паллӑ турӗ. ‘'У я - 
тан Пе!ук вакӑо курапки хуаӑл-вин^ен тунӑ тараса 
ҫиаҫе шурӑ тӑм кахӑксене хурса турттарыа тыгӑв^ӗ. 
Укҫа вырӑнне {ей {ашки катӑкӗсеы {анкӑртатаҫҫӗ. 
Виҫ-тӑват а^ана турттарса парсан Пе!ук лапка умае 
хӑмапа картларӗ.

—  Апат ҪИМ0 хупатпӑр.
'§еретре тӑракансем саланса пӗтрӗҫ.
— Тавай, Хве!ук, вӗсене урӑх сахӑр парар мар. 

Акӑ Шӑнкӑрҫӑ пӗтӗипех илесшӗн. Вӑл пире панудми 
пара!. Ӑна тӑн кӑмака шуратма кирлӗ тет амӑшве 
ва^^и.

Килӗшрӗҫ. Сахӑра пӗтӗмпех сугса йаҫӗҫ. Кусеа 
урӑх тавар та тапаксӑр пуҫнв ҫукпа пӗрех. Пе!у* 
лапкине ҫавах уҫрӗ. Илекевсем каллех пухӑн^ӗҫ. '§ерете 
тӑрса тухрӗҫ.

— Иулташсем, терб Пе!ук, урӑх сахӑр ҫук, ҫа* 
кунсен^е пулмалла. Ха;^ еаӗр ровиҫи тӑватпӑр, терб те 
лапкннв хупрӗ.

У т .
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Шупашкар тумхахӗсем.
Тен, есӗр кӗр ҫывхарнӑ майӗпе калдех Шупашкар 

пыл^ӑкӗ ҫиньен ҫыра¥ тейӗр. Ҫук, вӑл кайалдах йул- 
тӑр. Ахаф те нумай халӗ Шупашкар хыпарӗсем.

Атӑлпала анатран хӑпаряӑ "вух куҫпуҫ альӑрхаса 
кайа¥: „Хрэсвен ҫурьӗ" таҫтанах 'ь^ваш худине '^ул- 
хулапа Хусан хулисем шутне кӳргнӗн туйӑнса кайа¥. 
йурӗ, ку каплах пултӑр. Малалла «Хресьен ҫурьӗ»:

— 11ӗр ҫӗр ҫывӑриа мӗн ьул тӑраУ?
— 60 пус1
Епӗ те кӗтӗм хресьен ҫуртне. Удпут пек выртам 

ха терӗм: ӑрасна крава¥, тӳшек-ҫытар, пурте пур... 
Пӗлместӗп, те тӗлӗк, ҫапах та ьу^ сирпӗнсе тухаттӑм 
Хресвен ҫуртӗньен.

— Мӗн йапада?
Кунта мӗн, „вӗт халӑхсем" мана ҫыртыаллавы^аҫҫӗ.
— Айуй!?
Тыха йевӗрлӗ пыйтӑсеи йӑваданса ҫӳреҫҫӗ утийал 

айӗн|е.
Ку пултӑр.
Шупашкарта тата, ҫӑкӑр сахалрах. Хӑш ■ҫейерех 

усламҫӑсем пултараҫҫӗ ҫав иурӑнма! Паттентсӑр мӗн- 
сӗр кантӑксенҫен ҫӑкӑрсвм хаклӑ хака тыттара тытта- 
ра йараҫҫӗ. Ку вара ҫӗнӗ хыаар. Суттумаллах выфаҫ- 
ҫӗ вурӑна¥ те, анҫах сисме хӗнтерех пулао ҫав мнлит- 
сиояерсемшӗя. 'Ҫӑнахах та халӑххи те ҫейех ҫав Шу- 
пашвзрӗнҫе... Шупашкарта копператтив 2 столовӑй 
тыга¥. Иккӗшӗнҫе те ҫӑкӑрсем хӗсӗкрех. Ҫапах ха ккӗ 
йулташ 4 поргси илеЕенсем сахалах мар.

— Мана 2 портои?
— Ҫиво мунуггу!
Ҫӑкӑр портсисене илет тв кайа¥ йудгашӗ патне, 

ҫав талонсемиех йулташӗ тепӗр хуг:
— «Тайте тве портси?»
— «Ҫиво минутху!»
Вот ҫапла ӗҫсем вара. Иура¥. Пӗр ҫейелӗх ҫннҫен 

пуҫланӑ та ҫавнах ҫырас.
Куҫттурӑ ревоҫутси йаҫӑпе Шупашкарта ерех тав- 

рашӗсене нит ытлашши сутмаҫҫӗ. Праҫяиксенье ерех 
макаҫӑнӗ йаланах хупӑ. Ҫапах та хӑщ тӗлте урӑхла 
макаҫӑнсем те уҫӑлаҫҫӗ. Ахалех мар пулӗ милитсионер- 
оем '^ериов пивнойӗньен ҫирӗмшерӗн пуш путылккасем 
пуҫтарса тухаҫҫӗ,

— Ӑҫтан тупнӑ вӑл ерех сутмаллӑх?
'^ейв ҫын 'ьейех ҫав. Уя пек '§ейисем татах та пур 

иӗн Шупашварӗв^ье.
Савотран ерех ӑсатса тӑракансем, текех ҫул ҫинье 

ерех кӗлен^ҫисене «ҫӗмӗрсе» пыраҫҫӗ.
— Ҫӗмӗрӗльӗ, вот мӗнле ответ. Ҫапла вара "йер- 

нов йышшисем теҫеткетерӗн йӑтаҫҫӗ хӗрӗх кратӑслисене.
Халӗ тата Шупашкарта вотопровот пур. Урам тӑ- 

ваткалӗсенье шыв илмешкӗн йури путкӑсем туса ларт- 
Еӑ. 2 витриае 1 пуса сутаҫҫӗ. Уата уйрӑм ҫынсем ӗҫ- 
Дбҫҫӗ.

Акӑ, Шупашкара тин кидсэ перӗннӗ пбр 'ҫӑваш 
шыв илме тӳрех путвӑна пы̂ ҫӗ.

— Шыв парса йарха?
— Ҫук, пайан ӗҫлемен кун!
— Кравве пӑрасси йӑвӑр мар яулӗҫке?
— Ыйт конторӑран! Увсӑр пултараймастӑп.
Пирӗн ҫын, пуҫне усрӗ те, пуш витрисемпех угрӗ

кайалла.
«Конгтора»...
Ӑҫта вӑл?.. Шӑп ҫухрӑм ҫурӑ утмалла расрешшени 

Патяв.
Ку те пӳрократтисӑм, те волоккиттӑ, те формалисӑм?
Пим те пӗлео ҫук.
Вот ҫапла ӗҫссм вара Шупашкарта. К.РусакЕОВ.

Мухтанакан.
— Сирӗн хваттер пур, теҫҫӗ. Йамаотӑри?
— Кам пулатӑн есб?
— Мопр йа-ьейккин ответлӑ ҫекреттарӗ.

К ӗ т н ӗ  х ӑ н а .
— Кнлех, Р1ван Мяххал^ьӑ, кнлех. Пртӗр ларӑр ак 

сӗтел хущшине, Самай вӗтнӗ хӑнасем вильӗҫ, терӗ кил- 
хуҫи Петр Ваҫҫил-вӑ.

Кӗтнӗ хӑяасем кидьӗҫ тесен, ан^ьах опйесьӗве кӗ- 
нӗ ҫаирӑкрах, 'ьяпер арӑмхӑ ҫынӑн 'ьӗрине кушак 'ьав- 
нӑ пек тем ҫурса аноа кайрӗ. Хуҫи ку опйесшьӗке 
кӗнине те пӗлмея, ■{асрах ку сӗтерӗаьӗк тухса кайтӑ- 
ри тесе шутласа дараӖ

IIур хӑнине те сӗтел хушшине вырнаҫтарса лартрӗ. 
Пӗр ҫамрӑвраххине, 'Ҫӑх Унтранв (ҫӗнӗ опйесьӗке) вы- 
рӑн ҫитмерб.

— Ео ху¥ ларсан-лариасан та нимех тв мар, тухса 
кайсан та пултарӑн. Кирдӗ ҫынах мар, терӗ айккалла 
пӑхса.

— Сыв пулӑр, еппив!
— Сансӑр та епӗр пнтӗ сивӑ, терӗ килхуҫи.
*5ӑх Унтри тухса кайсан хӗрсе кайнипв, пурте ша- 

кӑдтатсӑ кайрӗҫ.
— Пустуй ҫынна хуоа кӑларатӑн, Петр Ваҫҫил-в. 

Кирлӗ пулаь^дб вӑх сана. Усӑ куриа пула¥ увтан, терӗ 
Иван Михал^вӑ йӳҫӗтнӗ хӑйара лоьӑрт! пусоа ҫыртоа.

— Мӗн кирлӗ пулас вӑл мана? Сана ху¥ кахасан 
та пыра¥.

— Вӑл халӗ ман вырӑнта вӗт. Мзна хӑваласа кӑ- 
дарсанах ӑяа вл^дӗҫ.

— Мӗн кӳпсе дарав! Марш, 'ьорт! Сан тӗсӳ-пуҫу 
ан пултӑр! Антрей Курӑькия! Антрӳшӑ! Кӗрха! Кӗр! 
Иури йуратса валарӑм вӗт еп сана! Шӳт тунивв пбл- 
месни? Таврӑв! Сан пек ӑсхӑ ҫып ун пек хӑтланати? 
Еп калани шӳт вӑл!—•ьӗнет Антрӳша, уетан Иван Ми- 
хал^ьӑ йенелле пӑхса: сана шуйттава пула кирдб ҫын- 
на хуса йатӑм! Еп сана унтах ӗҫлетӗн пу% тесв. 
Марш!—'ьышса уткӑнтарса утрӗ вырӑнтан.

Ҫув, Антрӳшӗ таврӑнмарӗ.
— Хӑнара та тасатунҫ ха:^, ҫбр ҫӑтасшб, йӑлт та- 

оату ка^дкв!—тесе утрб Пван Михал^ьӑ киделде.

Н. Ьурпяб.
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К ӗ т с е  ы в ӑ н т а р ъ ӗ .
■ Сисмерӗмӗр те, ҫуллахи вӑхӑт иртсе взйрӗ. Ҫӑмӑр 

ҫуса йӗаетме пуҫяасан ҫеҫ ҫу иртнине сисеаен пудтӑ- 
мӑр. Ма дас иртег-ши вӑл ҫудлахи вӑхӑт: хӗвелӗ хӗр- 
тет, Атӑл леш йенде хӑйӑр, шыва кӗретӗя те хӑйӑр 
ҫине тухса выртатӑн. Килендӗк! Никам та сааа дара- 
кан ҫув, шӑрӑх пулсан татах шыва кӗрсе ишегӗн. 
Ҫая-ҫурӑму тап-таса ҫӳрвт.

Хад апла мар, ыттисемшӗн мӗнле пуд те, маншӑн 
апда мар, тӑвансем. Вӑхӑт тӑкӑса ҫаврӑндӗ. Ниҫта 
ҫӑвӑнса тасадма ҫук. Мӗн тӑвас тетӗн? Атӑл шывӗ (та- 
кам мурӗ пӑр йанӑи? те '§улхулара темпо сивӗтнӗ) 
пӗрте ӑшӑ мар, йе калӑаӑр, дӑтма ҫук сивӗ. Кӗрсе ҫӑ- 
Бӑвма хӑрушӑ. Шӑнса пӑсӑлсан, даххутка кайӑн, дир- 
лбс пулаҪ, хад сотсиалисӑмда, ӑмӑрту, викамӑя та дир- 
лесе выртас ки.чмест. Хысяана сийен.

Ҫан-ҫурӑм ӑна кӑна пӗлмест, ҫуса тасатмасан хӑй 
тӗллӗн тасаласшӑн мар, тасату ксмиҫҫнйӗсвм тв таса- 
таймаҫҫӗ ӑна.

— 'Ҫиркудар ҫук, дирку^ар кӑларсап мӗнле пу- 
лӗддӗ те.

Иртнӗ ҫулсепде ку вӑхӑтра мувда кӗрекенддӗ, кӑ- 
ҫ.тл „шиш“.—Ҫук ыувда. Ҫӑвӗпӗ йусаҫҫӗ, халтв пӗтер- 
менха, хӑҫан пӗтересси палли ҫув.

Ҫавӑнпа епӗр кунта хӑш та пӗр ҫынсене канашаа 
пулӑшгсшӑп, хула иундиае туса пӗтерессе кӗт-ха? ды- 
казсем пек хуралса кайӑн.

Вулакая, сапӑн, килӗЕте-хваттерӗахв кӑмака пул-

сан, ҫзвӑнта мунда кӗмв пултаратӑя. Намӑсран шик- 
леяетни? Ниддава-а! Тасадви пултӑр.

Кӑмакана пит вӑйлӑ хугас пуда!', кадӑпӑр, икӗ лав, 
пзсар лавӗсеи. Шывяе примуспа вӗретсен те йура! 
Пӳлӗмнв тӳшек ҫиггйпе кар, вӑл пулмасаа—кивӗ кӗ- 
лӳае. Наиӑсран хӑрамасав—вии кармасап та йура1. 
«Хут пӗлменлӗх пӗттӗр» тенӗ пек „Нам-ӑслӑх та пӗг- 
тӗр“. Ҫапӑнма (мунда тӑк мунд-  ̂ пудтӑр) ватӑлнӑ мӑ- 
йан татса кӗие йура^, йе, калӑпӑр, паранкӑ аври. 
Ҫапда майпа, гасату кониҫҫиоӗрех, тасалва пула!',

Апдах хӑшин-пӗрин кӑмака пулмас^. Вӗсене хӗнте- 
рех вара. Ҫааах та каяаш паыа пултарзтпӑр, сӑиах- 
ран тао, ҫаврака, йе тӑрӑхла тас. Вӗретнӗ шыв йаран 
'га, унтан пӗр ывҫӑ кӗд йама йура'У, ҫӑвӑван кӑва. 
Тао пулиасап, тутар калашле, ӗш пӗгтӗ, ним тума та 
ҫук. Мӗнле каааш парас? Сӑыавар лартакан патнус 
ҫандв йура?-и тен? Тытӑноа пӑхма йура! Аҫта кай- 
масН Мунда кӗмесЗр пурнаймӑн? Мундада (кив ашӑк- 
ран илмв пула¥) супӑ1| ,  йе кӗл терӗиӗр, уяган йӗпетсв 
сӑтӑрао пуда¥ пӗтӗм ҫаа-ҫурӑиа.

Каӑран ҫав мундалапах, Комунпайӗнде мундана 
ӗҫлетгерекеясен, йуоаттаракансен куҫно кайса ҫусан 
усӑллӑ, атту вЗсем пигех курасшӑн мар.

Малалла урӑх канашсем параймасгпӑр кун яирки. 
Ҫитсе тӑрӗ. Иурат-и? С.

„Капкӑиран Халӗ ӗнтӗ Шупашкарӑн мӑн мундапе 
йуеаса пӗтердӗҫ. Мундзла туп та мундана дуп. Ь 4 уйӑх 
ҫумӑн ҫавҫурӑмза ҫуса тасатмз пултаратӑи.

Нурас копператтивӗн 
опровершенийӗ.

„К анат“ хаҫатӑн 174-мӗш номӗрӗвде .фвов П. 
сӑнахӗвдв ҫаква ҫааса кӑдарвӑддӗ:

„Нурӑс копператтивӗ, авӑ, Шупашкарта 16 кидо- 
крам тӑвара (аӑтпе) 35 пуса илсе йадга 1 т. 20 пуса 
сута1“—тенӗддӗ.

Ҫакна в/ласанах, Нурӑс кояператтивӗн правзенвйӗ 
„Канаш“ рӗтаксине „опровершени“ ҫырса йадӗ.

— „Платун пидде, Нурӑс копперапивӗ никҫан та 
ҫав хакаа сутман, сутас та ҫук. Нурӑс колператгивӗ 
16 килокраи тӑвара 1 тенкӗпе сутнӑ, уиа та сулин 
'Йӑвашсойусра тӑвар пӗтнипе Ааатӑра йанӑ тӑвара Ну- 
рӑс копператтивӗ тавар укҫипе Алатӑртан калла илсе 
вилнӗ, тата 5на турттарма ӗҫ вӑхӑтӗнде пулнипе хак- 
лӑраха ларнӑ, Ҫав тӑвара 1 тенке сутнӑ. Нурӑо коа- 
ператтввӗ тӑвара пӗрмайах 64 пуса сутнӑ. Татз Ну- 
рӑс копператтивӗ тӑвьра нихҫаа та Шупашкартан кӳ- 
мест», т. ыт. те.

Опроввршени ҫиЕе тиҫҫӗв ал пусвӑ: Криьорйӗв,, 
Толков, тедри—йӗ ве хӳриле 8гӑ)сьӑ.  Х ь ҫ а л а в  пи- 
дет пусса ҫирӗплегЕӗ,

Т)ӑн8х та, Платгун пвдде „суйнӑ" мӗн.
Иӗр пӑт тӑвара 1 т. 20 пуса ыар, 1 тевке кӑна 

сутЕӑ.
килнӗ^^^**  ̂ те Шупашкартан мар, «Алатӑртан» илсе

Лван опровершени ҫыраҫҫӗ нурӑссем. Питӗ аван. 
Нуласассӑн кашни ҫынах:—«Нлатун пидде тӗрӗс кала- 
Еӑ мӗя»—темелле. „К апнӑн " ҫынни.

Пирӗн пулӑшкомӑн тырри.
Уй-хир тыртан пушаннӑ ниҫта пӑхсан ннмЗн ҫук^ 

пулӑшкоиӑн тырри ҫеҫ вы^ьӑхсемшӗн пыл та ҫу.
Пӑдӑр.

Кӗтсе ывӑннӑ пирки.
Йалсснҫи турӑсӑрсем ҫӑвашсои кив тӗн йулаш- 

Еисеиао вӗрешме пӗлмеҫҫӗ.

Иалти аю и ви с . Ват-ват карт,ак, йӳмаҫ карр^ак, 
пӑхса парха йумӑҫне—хӑҫан йарӗҫ пирӗн пата 
вашсен кив йалисемпе кӗрешмевӗрнтекен инструкси?



Тӑрна йурри.
— „Тӑр-р-рик, тӑр-р-ринк йуррӑм пур,

йурӑм пур. 
Ытарайми „Капкӑн“ пур, „Капкӑн“ пур. 
Иепле ытарса кайамши, Ваҫнли,
Манӑм йуррӑм вӑрӑм мар, ан ҫиллен! 

Кӑҫал телей ҫӑват тет пӗлӗтрен, 
Пӗлӗтрен мар кӗлетрен, кӗлетрен:
Ху пурӑнма пӗлсессӗн 
„Капкӑн“ ҫырӑнса илсессӗн.

Ылтӑн пӗ-§ӗк пулсан та хак хаклӑ, 
„Капкӑн" ҫӳхе пулсан та кулӑшлӑ.

Кулӑшпа пӗрле вӑл пиллет ҫӗн телей: 
Ҫурла, ҫава, тимӗр сӳре, акапуҫ 

Хӑшне пӗрне тухмалла лайӑх пӳрт,
Ак тепӗрне турӑ лаша, тыт та кӳл... 
Ан^ах малтан пурӑнма пӗл—„Капкӑн“ил 
Ҫакӑ пултӑрсана ман пысӑк вил. 

Тӑр-р-ринк, тӑр-р ринк йурӑм пур, йурӑм
пур.

Телей •§ӑпти „Капкӑн“ пур, .,Капкӑн“

Иепле илмесер 'йӑтанши, Ваҫили,
Манӑн йурӑм вӑрзм мар, ан ҫилен!

Тӑрна йурланине ^Шӑпьӑк илтк5.

В ӗ в а ш П р о л е т т а р и П и с с а т т ӗ л ӗ с е н

Е)

I I  илемлӗ литтераттурӑ, крктткӗк, полит- 
тӗк, искусствӑ тата науккӑшурналӗ.

Ҫулталӑка 12 № тухат. Калавӗ те, повӗҫӗ те, сӑвви-поеми те, кулӑшла 
пйессӑсемпе йӗртекенннсем, кулӑш сӑввнсем, йулташла шаршсем, на}п<кӑ, полит- 
тӗк-криттӗк статйисем, карттинсем, йурӑсем (нотсем).,. мӗн-мӗне кӑна пн^ет- 
ленмест пулӗ „Сунталра'^ ҫулталӑк хушшин^е!

„Капкӑп" вулакансен ӑна ҫырӑнса илмесӗр йепле ^ӗри ^ӑттйр? Халех 
ҫырӑнса илме тытӑнӑр.

Шурнала '^ӑваш респуплӗкӗн тулашӗн^исем те пурте ҫыраҫҫӗ. Вырӑс- 
ларан, тутарларан тата ытти ^ӗлхерен куҫарнӑ происветеннсем, писаттӗлсен 
тневникӗсем, литтераттурӑ шкулӗ, т. ыт. ҫапӑнаФ.

Р  II II Т 3 уаип!  ̂ уйӑха—20 пус, 3 уйӑха— 60 пус, 6 уйӑха—- 
ц У  У П [ (1 Л  АиКо! 1 т. те 10 пус, 12 уйӑха—икӑ тенкӗ.

I
0

I
I
9

цм  Ҫаплз!.. Ҫулта.1йклӗх «Еанкӑн» илеквнв «Еанашӑн» пысӑк выл^авӗн^е 9 'аршӑнлӑ тӑваткал
пӳрт, лаша, сӑмавар, сӑран пиншак, путилнӗк, тата ытти паха йаааласем тухма пултараҫҫӗ. Ҫы-
рӑнса илес текенсвн вӑхӑта ҫӑвара карса иртермелле мар— халех ҫырӑнмалла.

^  «Капкӑн» хакӗ: султалака 1 твнке, ҫур ҫуллӑха 55 нус, 3 уйӑха 80 пус.
о  Атрӗсӗ; г. Чебоксары. Еонторе газегы «Еанаш».
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_  „К а п к ӑ н "  па „Суйтал“  атрӗсв пӗрех-

Ответлӑ ретактӑр самеҫтитӗ.чӗ К. М. Титтов.

Чувашлит .\г 2044. Чебоксары, тиц. ,,Чувашская Кннга“ . Иап. 2900 0ка.



ИС11АТ). Сирбн йзлтисви хбрлб опоссвм тбваҫҫи?
ТЫР ПУХМ А ПУЛАШАКАН ИАЛКОМИҪҪИ ЬЛЕНӖ. Тумасӑр... пирӗий алввм такҫанах туоа лвҫиб.
ИСПАЬ. Мӗн туса ларатӑн иунта?
И АЛКСМИҪҪИ ■Ь^ЕНЬ иалтм ком иҫҫиоене: ҫы вбратӑр., хрее^ьввеом хӑрлб опов туоа  леҫн иио тв иурм ан тввв 
вбрҫаҫҫв та , нуроа йул“  ” Р®"-


